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Anna Kateřina vyprávěla o viděních svého nejranějšiho dětství:
„Když jsem ve svých pěti nebo šesti letech rozjímala o prvním
článku katolického Vyznání víry: ,Věřím v Boha, Otce všemohou
cího, Stvořitele nebe i země,' tehdy jsem ve své duši spatřovala
různé obrazy o stvoření podle Písma. Vidělajsem pád andělů, stvo
ření země i ráje, Adama a Evy, i první hřích. Domnívala jsem se,
že to vše vidí každý člověktak, jako vidíme ostatní věci kolem sebe,
a tak jsem vyprávěla svým rodičům, sourozencům a druhům svých
dětských her zcela otevřeně o tam, až jsem zpozorovala, že se mně
smějí a ptali se mě, zda mám knihu, ve které je toto vše napsáno.
Tu jsem počínala stále víc a více chápat, že je třeba o těchto vě
cech mlčet a myslela jsem si, že není vhodné o tom mluvit, ale ni
jak jsem se tím neznepokojovala. Mívala jsem toto vidění nejenom
v noci, ale i ve dne, na poli, doma, v chůzi, při práci, za nejrůz
nějšiho zaměstnání. Když jsem pak jednou ve škole zcela bez zlého
úmyslu vyprávěla o vzkříšení jinak, než se učilo a to s naprostou
jistotou a naaujatě v domnění, že každý to musí vědět tak jako
já a vůbec jsem netušila, že to je jen můj osobní dar, dostalo se
mi od dětí výsměchu s údivem a žalovaly na mne u učitele, který
mne pak vážně napomenul, abych si takové věci nepředstavovala.
Ale mělajsem tato vidění mlčky dále, podobna dítěti, které prohlíží
obrázky a vykládá si je po svém, aniž se ptá, co ten který obrá
zek znamená. Poněvadž jsem častěji vídala obyčejné obrázky sva
tých nebo hned také zobrazené výjevy z biblických dějin, ač šlo
vždy o stejný výjev, aniž by to vyvolalo nějakou změnu v mé víře,
domnívala jsem se, že dění, které mám, jsou mou obrázkovou kni
hou a hleděla jsem na ně ve všem pokoji a vždy s dobrým úmyslem:
Všechno k větší cti a slávě Boží. V duchovních věcechjsem nikdy
neve'řilav nic jinam, na' co Bůh a Pán zjevil a skrze svatou kato
lickou Církev k věření předkládá, ať už to bylo výslovně napsáno,
nebo ne. A nikdy jsem to, co jsem ve svých viděních spatřovala,
nebrala na stejnou váhu. Pohlížela jsem na to stejně, jako jsem si
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někdy nábožne' prohlížela různé jesličky, aniž mne rušila jejich
různost; a tak jsem se modlila u jedněch každých k témuž milé
mu ]aulátku, a tak se mi vedlo i v těchto obrazech o stvoření nebe
a země a člověka; klaněla jsem se v těchto viděm'ch Bohu a Pánu,
všemohoucímu Stvořiteli nebe a země.



STVOŘENÍ



[. Pád andělů

Nejprve jsem spatřila, jak přede mnou vystupuje prostor
bez hranic, plný světla, a v něm vysoko určitou světlejší
kouli, podobnou slunci a v ní —jak jsemvcítila - je jednota
v Trojici. Sama pro sebe jsem to nazvala Souzvukem (Har
monií) a spatřila jsem, jak z ní vychází jakási činnost; tu
povstaly pod touto koulí nějaké soustředěné, v sobě spočí
vající kruhy plné záře, prsteny, kůry duchů, nekonečně září
cí a mocné a krásné. Tento svět slunce stál jako slunce pod
oním vyšším sluncem.

Zprvu se tyto kruhy pohybovaly všechny jako v lás
ce z vyššího slunce. Najednou jsem spatřila, že část ze
všech kruhů se v sobě zastavila, zahloubaná do vlastní
krásy. Pocit'ovala vlastní rozkoš, viděla všechnu krásu je
nom v sobě.

Nejprve byli všichni bez sebe ve vyšším pohybu, nyní
se část zastavila, ponořena v sebe, a v témže okamžiku
jsem spatřila, jak se tato celá část zářících kruhů—kůru řítí
dolů a jak se zatemňují, a ti ostatní jak se proti nim staví
a zaujímají jejich místa, která jsou ted' menší, ale nevidě
la jsem, že by je tito pronásledovali mimo obraz vidění.
Oni stáli tiše ponoření do sebe a zřítili se, a ti, kteří ne
zůstali stát, nastoupili na jejich místa a toto vše se dále
současně.

Když se ti jedni zřítili, spatřila jsem, jak dole se tvoří
kotouč stínů, jako by to bylo místem jejich pobytu, a viděla
jsem, že upadli do jakéhosi stavu netrpělivosti. Ale prostor,
který nyní dole zaujali, byl menší než ten, který dříve měli
nahoře, takže se mi zdálo, že jsou mnohem více stěsnáni.

Od té doby, kdy jsem jako dítě viděla jejich pád, bála
jsem se ve dne v noci jejich působení a vždy jsem si myslela,
že Zemi asi velmi škodí. jsou vždy kolem ní; ještě dobře, že
nemají těla. Jinak by zastiňovali Slunce a my bychom je stále
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vídali jako stíny, vznášející se před slunečním kotoučem; to
by bylo strašlivé.

Hned po jejich pádu jsem spatřila, že duchové zářících
kruhů se pokořili před Božím majestátem, dávali najevo
svou poddanost a úpěnlivě prosili, aby byla obnovena ona
část, která se zřítila.

Nato jsem spatřila jakýsi pohyb a dění uvnitř Božího
světelného kruhu, který až dosud stál v klidu a —jak jsem
cítila - na _tuto prosbu čekal.

Po tomto počínání kůrů duchů jsem poznala, že nyní
zůstanou ustálení v dobrém a že se víckrát nemohou roz
padnout. Byla jsem si však vědoma, že takový je Boží ú
radek a jeho věčný rozsudek proti nim: tak dlouho bu
de h'vat svár, pokud tyto padlé kůry nebudou obnoveny.
A spatřila jsem tuto dobu pro mou duši nekonečně d10u
hou, ano, jakoby nemožnou. Ale tento boj se má odehrá
vat na zemi a tam nahoře už by nemělo být místo pro
boj, tak to potvrdil Bůh.

Po tomto poznání jsem již nemohla mít soucit se Sata
nem, neboť jsem spatřila, že se zřítil ze svobodné zlé vůle
svou silou. Také na Adama jsem se nemohla zlobit; vždyť
jsem s ním měla velký soucit, neboť jsem si vždy myslela,
že je to předurčeno.



2. Stvoření Země

Hned po úpěnlivě prosbě kůrů duchů, kteřízůstali, a po
onom vnitřním pohybu uvnitř Božství jsem spatřila vedle
kotouče stínů, který vznikl dole, vpravo nedaleko od něho
vznikat temnou kouli.

Nyní jsem upírala zrak více na onu temnou kouli vpravo
od kotouče stínů a spatřila jsem v ní jakýsi pohyb, jako by
se stávala větší a větší a viděla jsem, jak z hmoty vystupují
světlejší body a že ji obepínají jako světlé pásy a tu a tam
se rozšiřují v zářící plochy, zároveň jsem viděla podobu
vystupující pevniny, jak se ohraničuje a odděluje od vody.
Pak jsem pozorovala ve světlých místech jakýsi pohyb, jako
by v nich něco ožilo. A na pevné zemi jsem viděla, jak se
vzhůru dere rostlinstvo a jak se mezi rostlinami hemží cosi
živého. Ještě jako dítě jsem si myslela, že se rostliny pohy
bují.

Doposud bylo všechno šedivé, ale nyní se vše vyjas
ňovalo a podobalo se to východu Slunce. Bylo tomu tak
jako za časného jitra na Zemi a jako by se vše probouzelo
ze spánku. Všechno ostatní z tohoto obrazu mně vymize
lo. Obloha byla modrá a slunce po ní postupovalo. l vidě
la jsem část Země ozářenou a osvětlenou pouze Sluncem
a tato část byla nádherná a radostná a domnívala jsem se,
že je to ráj.

Avšak všechno, jak se to na té temné kouli měnilo,
spatřila jsem v podobě jakéhosi proudění, které vycháze
10 z onoho nejvyššího Božího okruhu. Vše bylo tak, když
Slunce stoupalo výš jako zrána při probuzení a bylo to
první jitro; ale o tom nevěděla žádná bytost. Byla zde ja
koby od věčnosti —žila ještě v nevinnosti.

Jak Slunce stoupalo, viděla jsem, že i stromy a květiny
se stávají většími a většími. Voda byla jasnější a světlejší,
všechny barvy byly čistší a zářivější, všechno bylo nevý
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slovně příjemné; nebylo zde ještě ani stopy po tom, jak teď
vyhlížejí tvorové. Všechny rostliny, květiny a stromy měly
zcela jinou podobu; ted' vypadá vše proti tomu zcela pustě
a znetvořeně, nyní je všechno jako zvrhlé.

Často, když jsem v naší zahradě viděla rostliny nebo plo
dy, které jsou v jižních krajinách zcela jiné, veliké, ušlechtilé
a chutnější, jako kupříkladu meruňky, myslela jsem, že po
měr našich plodů k jižnímu ovoci je asi takový jako poměr
jižního ovoce —a to ještě mnohem horší - k plodům ráje.
Viděla jsem'tam (tj. v ráji) i růže, bílé a červené, a při tom
jsem si myslela, že znamenají Kristovo utrpení a vykoupení.
Viděla jsem i palmovníky a velké stromy, které poskytovaly
široký stín jako střecha.

Než jsem spatřila Slunce, vše na Zemi bylo zcela malé,
pak větší a nakonec úplně velké. Stromy nestály vedle sebe
hustě. Viděla jsem od každého druhu rostlin, alespoň u těch
větších, jen jediný kus a spatřila'jsem, že stojí odděleně, asi
tak jak vysazujeme na zahradních záhonech jednotlivé dru
hy. Všechno bylo ostatně zcela zelené a zvláštně čisté, nepo
rušené a nerozbité způsobem, který ničím'nepřipomínal lid
ský úklid a čištění. Myslela jsem ještě, jak je zde všechno
krásné, protože tady zatím nejsou lidé! Ještě tu nebylo hří
chu, záhuby, zničení. Všechno je zdravé a svaté; zde stále
není nic uzdraveno a opraveno; tady je všechno čisté a ne
očištěné.

Uzemí, které jsem spatřila, bylo líbezné a pahorkaté a
všude pokryto porostem; uprostřed pak byl pramen, z ně
hož se vylévaly na všechny strany řeky, z nichž některé
se opět spojovaly. V těchto vodách jsem nejprve pozoro
vala pohyb a živoucí tvory, ale pak jsem spatřila zvířata
i tu a tam mezi keři a stromy, jako by se probouzela ze
spánku a začala se rozhlížet. Nebyla plachá a zcela jinačí
než dnes; ano, byla oproti dnešním zvířatům skoro jako
lidé, byla čistá, ušlechtilá, rychlá, veselá a něžná. Nedá se
to vyslovit, jaká byla. Většina zvířat mi byla cizí. Nevidě
la jsem skoro žádné z dnešních zvířat. Viděla jsem slona,
jelena, velblouda, zvláště pak jednoho jednorožce, kterého
jsem spatřila i v arše, kde byl obzvláště milý a mírný. Byl
kratší než kůň a měl kulatější hlavu. Neviděla jsem žádné
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opice, žádný hmyz a žádná ubohá ošklivá zvířata; vždyc
ky jsem se domnívala, že tato jsou trestem za hřích. Vidě
la jsem mnoho ptáků a slyšela jsem jejich přelíbezný zpěv,
jako za jitra; ale neslyšela jsem žádné zvíře řvát, a neví
děla jsem žádné dravce.

Ráj stále ještě existuje. Je však lidem zcela nemožné, aby
se tam dostali. Viděla jsem, že existuje ještě ve svém lesku
vysoko nahoře, šikmo odděleně od země, obdobně jako tem
ný kotouč stínu je oddělen od nebe po pádu andělů.



3. Adam a Eva

Neviděla jsem, že by Adam byl stvořen v ráji, ale v kraji
ně potomného Jeruzaléma. Viděla jsem ho zářícího vystu
povat z jakéhosi žlutavého pahorku zeminy jako z nějaké
formy. Slunce svítilo, a když jsem to viděla už jako dítě,
vždy jsem si myslela, že sluníčko vytáhlo Adama svými pa
prsky z hory. Bylo to, jako by se narodil ze země, která byla
panenská. Bůh jí požehnal a ona se stala jeho matkou. Ne
vystoupil ze země náhle, trvalo to jistou dobu, než vyšel.
Ležel na pahorku na své levici, paži položenou přes hlavu
a byl zahalen lehkou mlhou jakoby flórem. V jeho pravém
boku jsem spatřila postavu a poznala jsem, že je to Eva, kte
rou odtud pak Bůh vytáhl, ten ho zavolal a bylo to, jako by
se onen pahrbek z hlíny rozevřel a Adam z něho zvolna
vystoupil. Kolem nebyly stromy, jen drobné květiny. Vi
děla jsem, že i zvířata vycházela ze země pouze jednotlivě,
tj. pouze samci, a z nich se teprve oddělovaly samičky (to
je obdobné jako vyšla Eva 2 Adama).

Viděla jsem, že Adam byl odsud odnesen daleko, do vy
soko položené zahrady, do ráje. Bůh mu v ráji předvedl zví—
řata. Adam jim dával jména a ona jej následovala a hrála si
kolem něho. Před prvním hříchem mu všechno sloužilo. Eva
tehdy ještě z něho nebyla stvořena. Všechna zvířata, která
pojmenoval, ho později následovala na zemi.

Adama jsem viděla v ráji nedaleko pramene uprostřed
zahrady, jak povstává jakoby ze spánku mezi květinami a
rostlinami. Byl zářivě bílý, jeho tělo se však přece jen po
dobalo spíše masu než duchu. Nedivil se ničemu, ani so
bě samému, a procházel se mezi stromy a zvířaty, jako by
byl na všechno zvyklý, jako někdo, kdo obhlíží svoje pole.

Viděla jsem Adama na pahorku u stromu při vodě, jak
leží na levém boku, tvář podepřenou levou rukou. Bůh na
něj seslal spánek a on byl uchvácen viděním.
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Tu vyňal Bůh z Adamova pravého boku Evu na onom
místě, kde byl později kopím otevřen Ježíšův bok. Viděla
jsem Evu jemnou a drobnou. Rychle se zvětšovala, až byla
dokonale velká a krásná. Kdyby nebylo prvního hříchu, ro
dilí by se lidé takto ve sladkém spánku. Pahorek se roze
stoupil a spatřila jsem, jak po Adamově boku vzniká skála,
složená jakoby z krystalických drahokamů, na straně Evině
se utvářelo bílé údolí, pokryté asi jemným bílým pylem.

Poté, když Eva byla utvořena, jsem viděla, že Bůh cosi
Adamovi dal, nebo mu dal něco přitéci. Vypadalo to, jako
by z Boha, který se zjevil v lidské podobě, plynuly z jeho
čela, úst, hrudi a rukou proudy světla a spojily se ve svě
telný kotouč, který vstoupil do pravého boku Adamova,
odkud byla vyňata Eva. Toto vše přijal pouze sám jediný
Adam. Toto byl zárodek Božího požehnání. V tomto po
žehnání byla trojí stránka; požehnání, které Abrahám při
jal od anděla, bylo jedno, které jevilo sice stejnou formu,
ne však tak zářící.

Eva stála vzpřímena před Adamem &ten ji podal ruku.
Oba byli jako dvě děti, nevýslovně krásní a ušlechtilí. By
li zcela prostoupeni světlem, oděni paprsky jako závojem.
Z Adamových úst jsem ještě zřela zářit široký proud svět
la a na jeho čele vážný vzhled. Kolem jeho úst zářilo něco
podobné paprskovému slunci. Kolem Eviných úst to ne
bylo. Viděla jsem, že srdce bylo skoro jako nyní v člověku,
ale hrud' byla obklopena paprsky a uprostřed srdce byla
zářící gloriola, a v ní malá postava, která jako by něco
držela v ruce. Domnívám se, že tím byla znázorněna tře
tí božská osoba. Také z jejich rukou a nohou jsem viděla
plynout paprsky světla. ]ejí vlasy spadaly s hlavy v pěti
zářících svazcích paprsků, dva na spáncích, dva za ušima,
jeden vzadu na hlavě.

Vždy jsem měla pocit, že ranami ]ežíšovými se otevře
ly brány lidského těla, které se prvním hříchem uzavřely,
a že Longin ranou v boku Ježíšově otevřel znovu bránu
znovuzrození člověka k věčnému životu. Proto nikdo do
nebe nevešel, dokud nebyla tato brána otevřena.

Zářící svazky paprsků na hlavě Adamově jsem spatři
la jako něco, co je navíc, jako jeho slávu, jako jeho vztah
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k jiným emanacím světla a tato gloriola se opět ukazuje
na oslavených duších a tělech. Naše vlasy jsou onou ztra
cenou, vyhaslou, ustrnulou gloriolou a jako se mají dneš
ní vlasy k paprskům, takový je i poměr našeho nynější
ho těla k tělu Adamovu před prvním hříchem. Paprsko
vé slunce kolem Adamových úst mělo vztah k požehnání
pro jeho svaté potomstvo zrozené z Boha, kteréžto po
žehnání - nebýt prvního hříchu - by bylo působilo skrze
Slovo.

Adam podal Evě ruku; procházeli od onoho krásného
místa Evina stvoření rájem, všechno si prohlíželi a ze vše
ho měli radost. Ono místo bylo nejvýše položené v ráji,
všechno tam bylo samý lesk a světlo, více než kde jinde.
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4. Strom života a strom poznání

Uprostřed této zářícízahrady jsem spatřila jezírko a v něm
ostrov, který na jedné straně byl hrází spojen s pevnou zemí.
Tento ostrov i hráz byly porostlé krásnými stromy, všakupro
střed ostrova stál nádherný strom, který všechny ostatní pře
vyšoval, jako by je chránil. Jeho kořeny byly současně povr
chem ostrova. Pokrýval celý ostrov, dole byl velmi široký,
nahoře se zužoval až do nejjemnější šipky. Jeho větve se vo
dorovně rozpínaly a z těchto větví rostly do výše zase další
větve podobné mateřskému stromu. Listy byly jemné, plody
žluté a spočívaly v listovém lůžku, podobné rozvíjejícíse rů
ži. Strom měl cosi příbuzného s cedrem. Nevzpomínám, že
bych kdy spatřila Adama nebo Evu nebo nějaké zvířena tom
to ostrově blízko stromu, viděla jsem však krásné, ušlechtilé
ptáky, které jsem slyšela zpívat v jeho větvích.Tento strom bylstromem života.

Právě před hrází, která vedla na ostrov, stál s t r o m p o 
z n á n í. Jeho kmen byl šupinatý jako u palem, listy rostly bez
prostředně z kmene, byly obrovské a široké a měly tvar cho
didla lidské nohy. Vpředu ukryté v listech visely plody vždy
po pěti v jakýchsi hroznech, jedna vpředu, čtyřiseskupené
kolem řapíku. Žlutý plod se méně podobal jablku, měl spíše
tvar hrušky nebo fíku, dále pět žeber a oschlé lístky okvětí na
povrchu plodu se podobaly pupku. Vnitřekplodu byl měkký
jako u říků,barvy hnědého cukru a protkaný rudými žilkami.
Strom byl nahoře širší než dole, jeho větve se skláněly hluboko
k zemi. Vidím tento druh stromů ještě v teplých krajinách.
Sklánějívýhonky svých větví k zemi, kde zapouštějí kořeny a
opět bujně vyrůstají jiné kmeny, které znovu takovým způso
bem bují, takže takový strom často zakrývá velkou plochu
hustým listím, pod kterým žijí početné rodiny.

Kousek cesty vpravo od stromu poznání jsem spatřila
malý, mírně se svažující pahorek vejcovitého tvaru, který
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se skládal z červených třpytících se zrnek a z všelijakých
barevných drahokamů. Byl stupňovitý jako krystalický ú
tvar. Byl dokola obklopen útlými stromky, které byly prá
vě tak vysoké, aby člověk mohl nepozorován prodlévat na
pahorku ; kolem byly rostliny a jiný porost. Tyto stromy
a rostliny měly květy a plody, které byly veliké a barevné.

Kousek cesty vlevo od stromu poznání jsem spatřila doli
nu, malé údolí. Bylo pokryto jakoby bílou jemnou zeminou
nebo mlhou, posetou bílými kvítky a pylem. Také na této
straně byl rozmanitý porost, byl však méně barvitý a měl
jakoby více prachu než plodů.

Bylo to, jako by obě místa stála k sobě v určitém vztahu,
jako by onen pahorek byl vykrojen z tohoto údolíčka. Byl
to vztah jako setba a pole. Obě místa mi připadala svatá.
Viděla jsem je, zvlášť pak zářící pahorek. Mezi nimi a stro
mem poznání rostly všelijaké drobné stromky a keře. Toto
vše, jako vůbec celá příroda, bylo jakoby průhledné a na
plněné světlem. Na těchto obou místech pobývali první lidé.
Strom poznání byl něco jako předěl mezi těmito místy. Mám
zato, že Bůh jim po stvoření tato místa vykázal. Zpočátku
jsem je viděla pospolu jen velmi málo. Viděla jsem, že jsou
bez žádostivosti a že každý se procházel sám na svém místě.
Zvířata byla nepopsatelně ušlechtilá a zářící a sloužila jim.
Všechna zvířata měla dle svého druhu místa, kde se zdržo
vala, kde přebývala, měla svoje cestičky, své okrsky a všech
ny tyto okrsky skrývaly v sobě velké tajemství Božího zá
kona a vzájemné souvislosti.



PRVOTNÍ HŘÍCH A JEHO NÁSLEDKY



1. Pád do hříchu

Spatřila jsem, jak Adam a Eva po prvé procházeli rá
jem. Zvířata jim vycházela v ústrety & provázela je; měla
víc co činit s Evou než s Adamem. Eva měla v sobě dale
ko více společného se zemí a se vším stvořením, hledě
la častěji k zemi, rozhlížela se více kolem sebe a zdála se
zvědavější. Adam byl tišší a více obrácen k Bohu. Mezi
všemi zvířaty bylo však jedno, které se přimklo více k Evě
než ostatní všechna; bylo to neobyčejně přívětivé, přítulné,
povolné zvíře; neznám jiné zvíře, které bych k němu moh
la přirovnat. Bylo zcela hlad'ounké a slabounké, jako by
nemělo kostí, jehož zadní nohy byly krátké a běhalo po
těchto nožkách vzpřímeně. Mělo špičatý ocásek, který vi
sel na zem; zcela nahoře blízko hlavy mělo krátké drob
né tlapky. Hlava byla kulatá a neobyčejně chytrá; mělo
jemný, mrštný jazýček. Jeho břicho, hruď a krk mělo běla
vožlutou barvu, celá záda byla hnědě skvrnitá, skoro jako
u úhoře. Bylo vysoké asi jako desetileté dítě. Stále se po
hybovalo kolem Evy a bylo tak přítulné a půvabné, tak
pohyblivé a stále sem tam něco ukazovalo, že Eva měla
v něm veliké zalíbení. Pro mne však to zvířátko mělo cosi
děsivého. Stále je ještě mám jasně před očima. Neviděla
jsem, že by se ho Adam nebo Eva kdy dotkli. Před prvot
ním hříchem byl veliký odstup mezi lidmi a zvířaty. Nevi
děla jsem, že by se první lidé kdy dotkli zvířete, přesto,
že zvířata byla k lidem mnohem důvěmější, byl mezi nimi
větší odstup.

Když se Adam a Eva vrátili na ono svítící místo, přistou
pila k nim zářícípostava, podobající se vážnému muži 5bílý
mi a lesklými vlasy a' zdálo se, že krátkými slovy jim vše
kolem ukazuje, všechno jim předává a něco jim poroučí. Ne
byli plaší, nýbrž bez ostychu poslouchali. Když tato postava
zmizela, zdáli se spokojenější, šťastnější,zdálo se, že daleko
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lépe chápou a že nacházejí ve všem více řádu; neboť nyní
pociťovali vděčnost. Adam dřív než Eva, která myslela ví
ce na štěstí a na věci než na vděčnost. Nebyla tak zakotvena
v Bohu jako Adam, tkvěla svou duší více v přírodě. Domní
vám se, že rájem procházeli třikrát.

Nyní jsem viděla Adama, jak děkuje a obdivuje celé stvo
ření a stojí opět na onom zářícím místě —pahorku, na který
byl ve spánku přenesen, když Bůh stvořil z jeho boku ženu.
Adam stál pod stromy sám. Viděla jsem, jak se Eva blížila
ke stromu poznání, jako by chtěla kolem něho přejít. Ono
zvířátko bylo opět u ní a bylo ještě přítulnější a byla zcela
uchvácena hadem a našla v něm veliké zalíbení. Had nyní
vyšplhal po kmeni tak vysoko, že jeho hlava byla ve stejné
výši s hlavou Evinou, přidržoval se nožičkama kmene, hlavu
obracel k hlavě Evině a promluvil: Kdyby pojedli ovoce stro
mu, byli by svobodní, nebyli by více otroky a znali by, jakým
způsobem se budou r02množovat. Oni už sice přijali výrok
o svém rozmnožování; ale slyšela jsem, že ještě nepoznali,
jak to Bůh učiní, a že kdyby to věděli a přesto upadli do
hříchu, že by vykoupení již nebylo možné. Eva byla stále
zamyšlenější a dychtivější po tom, co zvířátko povídalo, ode
hrávalo se v ní něco, co ji činilo nižší; mně bylo úzko. Nyní
se rozhlížela po Adamovi, který stál ještě zcela klidně pod
stromy a zavolala ho a on přišel. Eva mu šla vstříc a opět
se vrátila. Váhala a byla neklidná. Šla znovu, jako by chtěla
přejít kolem stromu; ale blížila se k němu z levé strany a
stála za ním, zakryta jeho dlouhými, dolů visícími listy.
Strom byl nahoře širší než dole a široké větve s listy visely
hluboko k zemi. Tam, kde stála Eva, visel zvlášťkrásný plod.

Když Adam přišel, uchopila ho Eva za rámě a ukazovala
směrem k mluvícímu zvířeti a také Adam mu naslouchal.
Když ho Eva takto uchopila za rámě, dotkla se ho poprvé,
on se jí nedotkl, ale kolem nich se zešeřilo.

Spatřila jsem, že zvíře ukazovalo na plod, aby ho pro
Evu utrhlo. Když však Eva po plodu zatoužila, zvíře jej
utrhlo a podalo jí ho. Byl to prostřední, nejkrásnější plod
z oněch pěti, které jako v hroznu spolu visely.

Spatřila jsem, že se nyní Eva blížila s plodem k Ada
movi a podala mu ho, a že bez jeho svolení by nebylo
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došlo k prvotnímu hříchu. Viděla jsem, že plod se v jeho
ruce jako by otevřel a rozevřel a Adam v jeho vnitřku ja
ko by zřel obrazy. Bylo to, jako by poznali něco, co neměli
vědět. Vnitřek plodu byl rudý jako krev a protkán žilka
mi. Spatřila jsem, že oba ztemněli a že i jejich postavy se
zmenšily. Bylo to, jako by i slunce ustoupilo. Zvíře slezlo
se stromu a viděla jsem je odběhnout po všech čtyřech.

Neviděla jsem,že by pojedli plod ústy jak to činíme my;ale plod mezi nimi zmizel.
Viděla jsem, že Eva zhřešila již tehdy, když had ještě

seděl na stromě-, neboť její vůle byla zajedno s jeho. Přitom
jsem zažila něco, co nemohu dost dobře vystihnout. Bylo
to, jako by had měl její postavu a vzhled její vůle, jako
by byli jedné bytosti, prostřednictvím které mohli všechno
učinit a všeho dosáhnout. Tudy dovnitř vstoupil Satan.

Požitím zakázaného ovoce —plodu - nebyl hřích do
vršen, ale toto ovoce se stromu, který své větve zapouští do
země a tímto způsobem vyhání nové výhonky, které opět
činí totéž, i po prvotním hříchu člověka, obsahoval v sobě
pojem svévolného rozmnožení, smyslového rozmnožení
jen v sobě, oddělujícího od Boha. Tak vzešlo z požití plodu
a z neposlušnosti odloučení člověka od Boha a jeho rozmno
žování sám v sobě a vlastním prostřednictvím a do lidské
přirozenosti vešla sobecká žádostivost. Požití ovoce, vzatého
jako pojem o sobě, mělo za následek odvrácení od Boha,
ponížení přirozenosti a hřích, tím i smrt.

Požehnání svatého, čistého rozmnožování z Boha a je
ho prostřednictvím, kterého se Adamovi dostalo po stvo
ření Evy, mu bylo pro tento požitek opět odňato; neboť
jsem spatřila, když Adam opustil svůj pahorek, aby šel za
Evou; jak Pán, Hospodin, vztáhl za ním ruku a jako by
mu něco odňal a bylo mně, jako by z toho jednou měla
vzejít spása světa.

Když se mi jednou o svátku Neposkvrněného početí
dostalo od Boha vidění o tomto tajemství, spatřila jsem,
že v Adamovi a Evě je pojato tělesné i duševní bytí li
dí a jak je prvotním hříchem zkažené a smísené se zlem,
čímž nad celým lidstvem získali moc padlí andělé. Spat
řila jsem však druhou božskou osobu, jak sestupuje do
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lů a odnímá Adamovi pomocí jakési kosy požehnání dří
ve, než zhřešil. V témže okamžiku jsem spatřila vystupo
vat z Adamova boku Pannu a vznášet se jako světlý
obláček k Bohu do jeho slávy

Požitím plodu byli Adam a Eva jako opojení a tím, že
svolili ke hříchu, udála se s nimi veliká změna. Byl však
u nich i had, byli jeho bytostí proniknutí a mezi pšenici
se objevil i koukol.

Jako trest, i za pokání, byla ustanovena obřízka. Tak jako
u vinného keře musí být odříznut první výhonek, aby keř
nezdívočel, nenesl trpké plody a stal se neplodným, obdob—
ně se muselo stát i u člověka, aby byl opět zušlechtěn. Když
mě bylo jednou spatřit ve vidění ozdravění z hříchu,viděla
jsem Evu, jak vystupuje z Adamova boku a již otáčí hlavu
po zakázaném ovoci a jak pospíchá ke stromu, aby jej obja
la. Ale v protějším obraze jsem spatřila Ježíše, který —sotva
se zrodil z neposkvrněné Panny —spěchal ke kříži a objal
ho i jeho kmen a viděla jsem, jak Evino potomstvo její vinou
ztemnělé a roztříštěné je Kristovým utrpením očíštěno a že
bolestmi pokání musí být odstraněna ze všeho lidstva jeho
domýšlivost. Slova epištoly z neděle Laetare z listu Galata
nům 4130-31,podle nichž syn služky nemá být spoludědi
cem, jsem chápala vždy v tom smyslu, že pojem služky zna
mená tělo a jeho otrockou poslušnost hříchu. Manželství je
stavem pokání a vyžaduje odříkání, modlitbu, posty, almuž
ny a úmysl rozmnožit Boží království.

Před hříchem měli Adam a Eva jinou přirozenost, než
jací ubozí lidé'pme nyní my. Ale požitím zakázaného ovoce
stali se formou, věcí, co v nich bylo duchovm'ho, stalo se tě
lesným, stalo se věci, nástrojem, nádobou. Doposud byli jed
notní v Bohu. Nyní 'pou oddělení od sebe každý svou vlastní
vůlí a tato vlastní vůle je vlastní rozkoš, je touha po hříchu,
po nečistotě. Požítím zakázaného ovoce odvrátil se člověk
od svého Stvořitele a bylo to, jako by přijal do sebe samého
stvoření. Všechny síly a veškeré činnosti a všechny vlastnosti
a jejich vzájemný styk i s celou přírodou se staly člověku
věcmi tělesnými v různých podobách a úkonech. Před hří
chem byl člověk z Boha, pána celé přírody, nyní se všechno
v něm stalo tělesným, stal se pánem ujařmeným a spouta
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ným, svým služebm'kem, se kterým je mu nyní bojovat a zá
pasit. Nemohu to dobře vyjádřit. Bylo to, jako by člověk
před tím měl svůj základ a střed všech věcí v Bohu a nyní
to všechno strhl na sebe a toto se nyní stalo vůdčím v člově
ku a nyní si člověka podmanilo.

Spatřila jsem nitro člověka, všechny orgány jako podo
by tvorů a jejich vzájemného styku od souhvězdí až po
nejmenšího tvora, které upadly do zajetí hmoty, tělesnos
ti a pomíjejícnosti. A toto všechno působilo v člověku, na
tom byl závislý a měl s tím co činit, musel s tím zápa
sit a proto i trpět. Nemohu to jasně vyjádřit, protože i já
sama jsem součástí padlého lidstva.

Člověk je k tomu stvořen, aby vyplnil řady padlých
andělů. Kdyby nebylo došlo ke hříchu, byl by se člověk
rozmnožil pouze do počtu padlých andělů a tím by bylo
bývalo stvoření dokonáno. Kdyby Adam a Eva žili aspoň
jednu generaci bez hříchu, nebyli by nikdy do něj upadli.
Jsem si jistá, že svět nepomine, dokud se nenaplní počet
padlých andělů a dokud nebude vytříbena všechna pšeni
ce od koukolu.

Jednou jsem měla nesmírné, souvislé vidění všeho hříchu
a veškeré spásy. Zřela jsem všechna tajemství jasně a zřetel
ně a rozuměla jsem jim, je mi však nemožné, abych všech
no vyprávěla slovy. Zřela jsem hřích od pádu andělů, přes
pád Adamův až po dnešek v jeho nespočetných rozvětve—
ních a spatřila jsem všechny přípravy na vykoupení a spásu
až po Ježíšův příchod a jeho snu-t.Ježíšmně ukázal nesmír
nou propletenost a vnitřní nečistotu všech věcí a všechno,
co od počátku učinil pro očistu a obnovení člověka.

Pádem andělů přišlo mnoho zlých duchů na zem a do
ovzduší, spatřila jsem množství věcí, jak je jejich nenávistí
nejrůznějšího druhu naplněno a posedlých.

První člověk byl obrazem Božím, byl jako nebe; všechno
bylo v jednotě s ním a v něm; byl ve svém vzhledu odleskem
obrazu Božího. Měl mít ve vlastnictví zemi a stvoření a jich
používat, ale jen z Boha a jemu vzdávaje díky. Byl svobod
ný a proto vystaven zkoušce, proto mu bylo zakázáno, aby
jedl : onoho stromu. S počátku bylo všechno rovné a plo
ché; když k0peček —onen zářící pahorek, na kterém Adam
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stál —začal vystupovat a vyvyšovat se a když ono bílé údolí
pokryté pylem, u kterého jsem viděla stát Evu, se začalo
prohlubovat, tehdy se již blížil ďábel.

Po hříchu bylo již všechno jiné. Všechny druhy stvoření
byly již vytvořeny, všechno se již rozptýlilo, z jednoty se
stala mnohost, a stvoření již nepřijímalo z Boha samotného,
nýbrž již jen ze sebe sama. Teprve nyní byli opravdu dva a
z nich se stali tři a konečně bezpočet. Kdysi byli obrazem
Božím, nyní se stali obrazem vlastního já, který vytvářelopět
další obrazy hříchu. Nyní již byli ve vztahu k padlým andě
lům. Přijímali ze sebe a ze země, k tomu obojímu měli padlí
andělé vztah, tak vznikla v nekonečné rozmanitosti a v roz
ptýlení lidí, ve vzájemném poměru a ve vztahu k pádem
pozměněné přírodě, nekonečná rozmanitost hříchu, viny a
strasti.

Můj Ženich mně to ukázal zcela jasně, zřetelně a sro
zumitelně; jasněji, než vnímáme každodenní život. Tenkrát
jsem se domnívala, že tomu může rozumět i dítě a teď již
nic nedovedu z toho vyprávět. Ukázal mně svůj úradek a
cesty vykoupení od počátku, a všechno, co učinil. Poznala
jsem také, že je nesprávné říkat, že nebylo třeba, aby Bůh
se stal člověkem a umíral za nás na kříži, že on to mohl ve
své všemohoucnosti zaříditi jinak. Spatřila jsem, že to učinil
ve své nekonečné dokonalosti, ve svém milosrdenství a ve
své spravedlnosti; že v Bohu není žádné přinucení, že činí
co činí a že je ten, který jest.

Zřela jsem Melchisedecha jako anděla a předobraz leží
šův —jako kněze na zemi. Spočívá-li kněžství v Bohu, byl
knězem věčného řádu jako anděl. Spatřila jsem jeho přípra
vu, jeho zakládání stavění, rozlišení lidských plemen, jeho
uvedení. Spatřila jsem i Henocha a Noema v jejich významu
působení; a vedle všeho toho i působení říše pekla a tisíce
ré jevy a působení pozemského, tělesného, ďábelského
modloslužebnictví, a ve všem tom určité podobné způsoby,
které byly zamořené a vedly a sváděly k neustálému rozptý
lení a ke hříchu, poněvadž pramenily z tajné vnitřní nutnos
ti. A tak jsem spatřila všechny hříchy a všechny přípravy a
předobrazy nápravy, které se svým způsobem podobaly Bo
žím silám, tak jako člověk sám byl obrazem Božím. A tak
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mně bylo ukázáno všechno od Abraháma až k Mojžíši, a od
Mojžíše až po proroky a to vždycky ve vztahu a v přirovná
ní ke všemu v našem životě kolem nás. Zde se mně dostalo
také poučení o tom, proč kněží už více neuzdravují, ani ne
pomáhají a proč se jim to již vůbec nedaří, nebo jen oje
diněle. Tento dar kněžství a jeho příčina mně byly ukázány
u proroků. Viděla jsem například událost, jak Elizeus dal
Giezimu svou hůl, aby ji položil na mrtvé dítě Sunamitky.
V této holi byla obsažena síla Elizeova a jeho duchovní
poslání. Bylo to vlastně jeho rámě, pokračování jeho rame
ne. Spatřila jsem v tom vnitřní původ berly biskupů, žezla
králů a jejich moc, pokud je podložena vírou, která je spo
juje s Bohem, který jim dává ono poslání, a které je zároveň
i odděluje od ostatních. Giezi ale sám neměl dost velikou
víru, a matka věřila, že jen sám Elizeus jí může pomoci, a
tak zde rušivě vstoupily mezi Elizeovu sílu z Boha a jeho
hůl pochybnosti“vyplývající z lidské domýšlivosti, proto hůl
neuzdravovala. Ale viděla jsem, jak Elizeus se nakláněl nad
chlapcem a jak se modlí, ruku na chlapcově ruce, ústa na
ústech, hruď na jeho hrudi a jak se chlapcova duše vrací do
jeho těla. Zřela jsem také vysvětlení tohoto způsobu uzdra—
vení, jeho vztah a předobraz k Ježíšově smrti. Vírou a da—
rem Božím byly Elizeovi otevřeny všechny brány milosti a
usmíření na člověka, které právě první hřích uzavřel: hla
va, hruď, ruce, nohy. A on se položil v podobě živého, před
obrazného kříže na mrtvý, uzavřený kříž chlapcova těla a
svou modlitbou a svou vírou do něho vléval opět život a u
zdravení a usmiřoval a kál se za hříchy jeho rodičů, kterých
se oni dopustili hlavou, srdcem, rukou i nohou a tak způso
bili chlapcovu smrt. Při tom všem jsem stále zřela odpo
vídající obrazy o Ježíšově smrti na kříži a o jeho ranách a
jak je ve všem harmonie. Od chvíle Ježíšovy smrti na kříži
jsem zřela v kněžství jeho Církve a vůbec u věřících křesťa
nů tento dar obnovení a uzdravování; neboťpokud žijeme
v něm a prožíváme s ním jeho smrt, jsou v nás otevřeny
brány milosti jeho svatých ran. Zřela jsem mnoho o vkládání
rukou i o působení požehnání a o působnosti ruky na dál—
ku a to vše mně bylo vysvětleno na příkladu Elizeovy hole,
která představuje ruku. Že dnešní kněží tak zřídkauzdravují

26



a žehnají bylo mně ukázáno na jednom příkladu, který byl
rovněž vzat z věrné podobnosti, na níž všechny tyto jevy
spočívají. Viděla jsem tři různé umělce, kteří z vosku mode
lovali sochy. Jeden z nich měl překrásný bílý vosk a sám
byl i velmi moudrý a zručný, ale hlavu měl plnou sebe samé
ho a neměl v sobě obraz Kristův; a jeho socha nebyla k niče
mu. Druhý měl bledý vosk, ale sám byl vlažný a umíněný
a nevytvořil vůbec nic. Poslední byl nešikovný a pracoval
velmi nešikovně, avšak pilně a pokorně se zcela obyčejným
žlutým voskem a vytvořil docela dobré dílo, poctivou po
dobu, i když poněkud v hrubých rysech. Podobně jsem zřela
i kněze, kteří hovořili vznešeně a mohli se chlubit světskou
moudrostí, kteříale nic nepůsobili, a leckterý ubohý a prostý
kněz sám ještě předával moc kněžství v požehnání a v daru
uzdravovat.

Bylo mně, jako bych se tím vším učila v nějaké škole
a můj ženich mně ukazoval, jak trpěl od svého početí až
do své smrti a jak stále činil pokání a usmíření a toto vše
jsem zřela v obrazech z jeho života. Viděla jsem také, jak
modlitbou a obětováním bolesti za druhé je lecjaká duše,
která na zemi vůbec nic nevykonala, ještě v hodině smrti
obrácena a zachráněna.

Zřela jsem rovněž, že apoštolové se rozešli po největší
části zemského povrchu, aby na Zemi zlomili moc Satana a
nesli požehnání, a že právě ony krajiny byly nejvíce otráve
ny Satanem, že však Ježíš svým dokonalým zadostiučiněním
nad touto mocí zvítězil a navždy překonal pro lidi, kteří
přijali a přijmou jeho Ducha svatého. A bylo mně ukázá
no, že tento dar, aby země a její končiny byly vysvoboze
ny z moci Satana, je obsažen ve výrazu: „Vy jste sůl země!"
a že právě proto je i sůl složkou svěcené vody.

Spatřila jsem v tom obrazu také, jak služba obřadnictví
tohoto tělesného světského života je vykonávána s větší
pečlivostí, že kletba je opak požehnání a že divy v říšiSata
nově, že služba přírodě, pověra, kouzelnictví, magnetismus,
světská věda a umění a všechny prostředky, které přikraš
lují smrt, přikrašlují hřích a uspávají svědomí, jsou vykoná
ny s přísnou, pověrčivou svědomitostí právě těmi, kteří by
chtěli nalézt v mystériích katolické církve'samé formy pově
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ry, které by mohly být slaveny stejně dobře jakýmkoliv ji
ným způsobem, zatímco tito lidé přecesvé celé světské počí
nání a svůj život slaví nejvýš svědomitě stejným způsobem
tak, takže jedině by mělo být zanedbáváno království Boha,
který se stal člověkem. A spatřila jsem také, že služba tomu
to světu je vykonávána naprosto dokonale, zatímco služba
Bohu je konána jenom neochotně.



2. Přislíbení spásy

Po pádu člověka ukázal Bůh andělům, jak obnoví lidské
pokolení.

Zřela jsem trůn Boží, Nejsvětější Trojici, jakýsi pohyb
v jejich osobách. Spatřila jsem devět kůrů andělů a jak jim
Bůh oznámil, jakým způsobem chce obnovit padlé lidské
pokolení a spatřila jsem nad tou zprávou zcela nepopsa
telnou radost mezi anděly.

Spatřila jsem, jak se Adamův zářící pahorek z draho
kamů objevil před trůnem Božím, jako by tam byl zanesen
anděly; byl stupňovitý, mohutněl, stal se trůnem, věží, stal
se širším a širším, až vše objal. Kolem něho jsem spatřila
devět kůrů andělů a nad anděly jsem spatřila v nebi obraz
Panny. Nebyla to Maria v čase, byla ve věčnosti, v Bohu.
Byla něčím, co vycházelo z Boha. Panna vešla do věže,
která se otevřela a ona jako by splynula s ní. Spatřila jsem
také, jak z Nejsvětější Trojice vychází zjev směrem k věží
a jak vstupuje do věže. Mezi anděly jsem spatřila něco ja
ko monstranci, na které pomáhali všichni stavět a spolu
pracovat. Podobala se věži s různými tajemnými ozdoba
mi. U této monstrance stály dvě sochy, které si na druhé
straně podávaly ruce. Ta monstrance rostla a stala se čím
dále tím nádhemější. Spatřila jsem cosi, co vyšlo 2 Boha
a skrze všechny andělské kůry vešlo do monstrance, bylo
to jako zářící svatyně,která se stala zřetelnější, čím více se
to blížilo k monstranci. ]evilo se mi to také jako zárodek
Božího požehnání k čistému rozmnožování, které Bůh dal
Adamovi, ale které mu opět odňal, když byl ochoten dát
na Evina slova a svolit k požití zakázaného plodu; toto
cosi bylo požehnání, které znovu obdržel Abrahám, které
opět bylo odňato Jakubovi a které Mojžíš vložil do Archy
úmluvy, které nakonec přijal Jáchym, otec Mariin, aby
Marie byla počata tak čistě a neposkvrněné, jako byla Eva,
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když vyšla z boku spícího Adama. Monstrance však pře
cházela v onu věž.

Viděla jsem také, jak andělé připravují kalich, podobný
kalichu poslední večeře, který rovněž vstoupil do oné vě
že. Na vnější straně věže jsem spatřila jakoby na zlatém
oblaku hrozny a pšenici, které se vzájemně proplétaly jako
prsty sepjatých rukou.

Z toho vyrazil výhonek, celý rodokmen, na jehož větvích
si podávaly ruce drobné postavy mužů a žen. Jeho nejho
řejším květem byly jesličky s děťátkem.

Nyní jsem spatřila v obraze tajemství vykoupení jako při
slíbení až do plnosti času a viděla jsem také obrazy proti
kladného působení. Nakonec jsem spatřila nad zářícískálou
mohutný zářící chrám, jedinou svatou katolickou Církev,
která v sobě má živou Spásu veškerého světa. Ve všech těch
obrazech byla podivuhodné souvislost a přechod jednoho
obrazu ve druhý. Dokonce 'to nepřátelské a to, co pocházelo
ze zlého a bylo anděly odsunuto, muselo sloužit rozvoji spá
sy. Tak jsem spatřila starý chrám (starozákonm'), jak vystu
puje zezdola; podobal se svaté Církvi, ale neměl věž. Byl
velmi mohutný, ale byl anděly odsunut stranou a stál nakři
vo. Spatřila jsem velikou mušlí, která chtěla proniknout do
starého chrámu, ale byla zatlačena stranou.

Spatřila jsem širokou a tupou věž (egyptskou pyramidu),
jejímiž četnými branami procházely postavy jako Abrahám
a děti Izraele. Tato věž znamenala otroctví v Egyptě. I tato
pyramida byla odsunuta. Podobně i jiné stupňovité, které
byly podobné egyptské věží, a ty znamenaly hvězdopravec
tví a věštbu. Potom jsem viděla egyptský chrám, který byl
rovněž odsunut a stál nakonec také nakřivo.

Nakonec jsem spatřila obraz na zemi, jak Bůh dal Ada
movi poznat, že se zjeví Panna, která mu opět přinesespásu,
kterou ztratil. Ale Adam nevěděl, kdy se tak stane; proto
jsem ho viděla později velmi smutného, když mu Eva rodila
jenom syny, až nakonec porodila také dceru.

Viděla jsem Noema a jeho Oběť, při které mu Bůh po
žehnal. Pak jsem měla vidění 0 Abrahámovi a jeho po
žehnání a o tom, jak mu byl přislíben Izák. Viděla jsem,
jak toto požehnání přecházelo vždy z prvorozence na dal
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šího prvorozence a to se vždy dálo v jakémsi posvátném
úkonu.

Spatřila jsem Mojžíše, jak v noci před odchodem z Egypta
mu bylo svěřeno tajemství a jak jen Aron o tom věděl. Spatřila
jsem tajemství ve Schránce úmluvy a viděla jsem, že jenom ve
lekněží a někteří svatě žijící věděli o tomto tajemství zjevení
Božího. Tak jsem mohla sledovat ono tajemství, jak prochází
celým rodokmenem Ježíše Krista až po Jáchyma a Annu, tento
nejčistší a velice svatý manželský pár všech věků, z něhož se
zrodila Maria jako neposkvrněné Panna. Nyní byla sama Ma
ria tajemnou Schránkou úmluvy.



3. Vyhnání z ráje

Po jakési chvíli jsem spatřila, jak Adam a Eva ve veli
kém zármutku bloudí sem a tam. Byli temní, šli od sebe
odděleně, jako by něco hledali, co ztratili. Styděli se jeden
před druhým. Každým krokem stále sestupovali níže; bylo
to jako by půda pod nimi ustupovala a kudy kráčeli, tam
se zatemnilo, rostliny ztrácely svůj lesk, zešedly, a zvířata
před nimi prchala. Ale oni hledali veliké listy a upletli si
z nich jakýsi věnec kolem beder a bloudili stále od sebe
odděleni.

A když již dost dlouho bloudili, bylo ono zářící místo,
odkud vyšli, jako vzdálená výšina a oni se každý sám scho
vali pod křovím v jakési temnější rovině. Tu na ně zavolal
jakýsi hlas z výšiny; oni se však neobjevili, bylo jim ještě
více úzko, prchali dále a ještě více se skrývali. Bylo mně jich
velice líto. Onen hlas však byl přísnější;rádi by se byli hlou
běji skryli, byli však přinuceni vystoupit.

Objevila se vážná, zářící postava; předstoupili se svěše—
nou hlavou a na Pána nevzhlédli; dívali se na sebe navzájem
a obviňovali se. Nyní jim vykázal ještě hlouběji ležící rovinu,
kde byly keře a stromy a tam se stali pokomými a teprve
teď poznali plně svůj bědný stav. Když byli o samotě, viděla
jsem je modlit se. Odešli od sebe, vrhli se na kolena, pozvedli
ruce, křičeli a plakali. Když “pem toto spatřila, cítila jsem,
jaké dobrodiní je odloučenost v modlitbě.

Byli nyní oblečeni jakýmsi oděvem. Zahaloval tělo přes
ramena a sahal až po kolena. Kolem pasu se přepásali pru
hem lýka. Když opět prchali dále, zdálo se, jako by se ráj
od nich vzdaloval jako oblak. Ale s nebe sestoupil ohnivý
kruh, tak jak vidíme kolo kolem Slunce nebo Měsíce a tento
kruh obklopil návrší, kde byl ráj.

Byli v ráji pouze jediný den. Ráj spatřují nyní zdáli
jako pruh pod Sluncem, když vychází. Vychází, když to
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tak vidím, na konci tohoto pruhu vpravo. Ráj leží vý
chodně od Hory proroků, zcela tam, kde vychází Slunce
a jeví se mi vždy jako vajíčko, vznášející se nad nepopsa
telně jasnou vodou, která jej odděluje od země; a je to
tak, jako by Hora proroků byla jakýmsi jeho předhůřím.
Na ní vidíme kouzelné zelené nivy a mezi nimi hluboké
strže a průrvy naplněné vodou. Viděla jsem již lidi, kteří
vystupovali po jejich úbočích; nedošli však daleko.

Spatřila jsem, jak Adam a Eva došli na Zemi, místo jejich
pokání. Byl to nepopsatelně dojemný pohled na oba kajícní
ky na holé zemi. Adam si směl vzít s sebou olivovou ratolest
z ráje, kterou si nyní zde zasadil. Spatřila jsem, že později
byl z tohoto dřeva zhotoven kříž.Bylinepopsatelně zarmou
ceni. Jak jsem je tu spatřila, odsud ráj již nikdy nezahlédli.
Sestupovali stále níž a bylo tomu tak, jako by se cosi od
vrátilo, a tak dospěli nocí a tmou na smutné místo svého
pokání.
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4. Rodina Adamova

Byla to končina Olivové hory, kam jsem viděla jít Adama
a Evu. Tato krajina tehdy byla jiná než dnes; bylo mně uká
záno, že je to tato krajina. Viděla jsem, jak žili a jak se káli
na tom místě Olivové hory, kde se Ježíš potil krví. Obdě
lávali pole. Viděla jsem, jak jsou obklopeni syny a jak volají
k Bohu ve velikém zármutku, aby jim Pán dal i dceru. Měli
přislíbení, že semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu.

Eva rodila děti v určitých intervalech, mezi jednotlivými
porody uběhla vždy řada let, strávených v pokání. Tak Eva
porodila po sedmiletém pokání Seta, „Dítě přislíbení“ v Jes
kyni jesliček, a zde jí zvěstoval anděl, že Set je syn, kterého jí
Bůh daroval namísto Ábela. Setbyl zde dlouho v úkrytu a byl
také skryt v jeskyni, kde byl odkojen Abrahám, neboťjeho
bratři usilovali, podobní bratřím ]osefovým, o jeho život.

Jednou jsem spatřila asi dvanáct lidí: Adama, Evu, Kaina,
Ábela a dvě sestry a několik menších dětí. Všichni byli oble
čeni do kožešin, které měli podobně škapulíři přehozené a
přepásané. Kolemhrudi byly kožešiny širší a sloužily zároveň
jako tašky, kolem nohou byly delší a na stranách byly sešity.
Muži měli kratší kožešiny a mělina nich našitou tašku, do kte
ré vkládali věci. Přes ramena až k lokti byly tyto kožešiny
velmi bílé a jemné, a u žen byly v podpaží jednou sepjaty.
Vyhlíželi ve svém oblečení velmi krásně a ušlechtile. Bylyzde
i chýše, částečně vyhloubené v zemi a nahoře přikryté rostli
nami. Bylo to docela pořádné hospodářství. Viděla jsem pole
s nízkými, ale dost silnými ovocnými stromy; měli také obilí,
pšeničná zma, která dal Bůh Adamovi k setbě.

Nemohu si vzpomenout, že bych byla spatřila v ráji
pšenici a vinnou révu. V ráji nebyly, žádné plody, které
by musely být upravovány k jídlu. Uprava plodů k jíd
lu je teprve následek hříchu a proto i symbolem utrpení.
Bůh dal Adamovi všechno, co musel vysivat. Vzpomínám
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Nltaké, že jsem spatřila muže, kteří se podobali andělům,
a ti přinášeli Noemovi něco, když vešel do archy, co při
padalo mně jako vinná ratolest zapíchnutá do jablka.

Rostla zde také sama od sebe jakási divoká odrůda obilí,
do kterého Adam musel nasít ušlechtilou pšenici, pak se ono
mladé obilí zušlechťovalo, ale tento druh vždy znovu upa
dal a stával se horším. Toto divoké obilí bylo v prvních do
bách zcela dobré a jakoby zušlechtěné rostlo dále na východ
v Indii nebo Číně, když tam ještě žilo málo lidí. Ale nedaří
se mu tam, kde roste vinná réva a kde jsou ryby.

Pili mléko zvířat a jedli i sýr, který sušili na slunci. Ze
zvířat jsem viděla zvláště ovce. Všechna zvířata, kterým dal
Adam jméno, jej také následovala, ale pak před ním utekla
a on si musel domácí zvířata teprve potravou k sobě přilá
kat a ochočit si je. Viděla jsem pobíhat i ptáky, malá zvířata
a skokánky. Byl tam pořádek zcela jako doma v rodině. Vi
děla jsem Adamovy děti, jak ve vlastní chýši ležely kolem
kamene, aby jedly, viděl jsem, jak se modlí a jak děkují.

Bůh Adama také poučil o oběti a on byl knězem ve své
rodině. Kain a Ábel jimi byli též a viděla jsem, že přípravy
k oběti se vždy konaly ve vlastní chýši.

Hlavu měli pokrytou čepcem na způsob lodičky, která
byla sešita z listí a řapíků, vpředu trochu přečnívala, takže
se zde dala uchopit. Měli lesklou, krásnou, žlutavou pleťja
ko hedvábí a měli zlatočervené vlasy. Adam měl také dlouhé
vlasy. Zpočátku měl krátký, později dlouhý vous. Eva měla
zpočátku velmi dlouhé vlasy, potom zavázány a spleteny
do copu, ovinuty kolem hlavy, jako jakýsi čepec.

Oheň jsem viděla jako nějaký skrytý žár, jako v podzemí.
Ponejprv ho přijali z nebe, Bůh je poučil, jak ho používat.
Byla to žlutavá látka, jako země, jako uhlí, kterou zapalo
vali. Vařit jsem je nespatřila. Viděla jsem je zpočátku, jak
praží na slunci, pšenici rozdrtili a pod jakousi upletenou ro
hoží v malých jamkách vystavovali slunci. Obilí, které jim
Bůh dal, byla pšenice, žito a ječmen. Poučil je také, jak obilí
pěstovat, jako je učil vždy všemu.

Veliké řeky, jako například Jordán, jsem ještě neviděla,
byly zde ale prameny, které vytvářely rybníky. Před Abelo
vou smrtí maso nejedli.
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O hoře Kalvárii jsem měla jednou vidění, jak prorok, prů
vodce Eliášův, na tomto místě, které tehdy bylo pahorkem
s mnoha jeskyněmi a vyzděnými hroby, se odebral do jedné
takové jeskyně pod zemí a v kamenném sarkofágu s kostmi
uchopil Adamovu lebku. Stálo u něho andělské zjevení, kte
ré mu řeklo: „To je lebka Adamova," a zabránilo mu, aby ji
ze sarkofágu vyňal. Na této lebce byly ještě tu a tam jemné
žlutavé vlasy. Viděla jsem také, že pro toto prorokovo vy
právění bylo to místo nazváno místem Lebky. Přímo kolmo
nad touto lebkou stála při ukřižování pata Kristova kříže.
Dostalo se mně také zjevení, že toto místo je středem Země
a byla mi ukázána vzdálenost na východ, na jih a na západ
v číslech, která jsem ale zapomněla.
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5. Kain, Boží děti, obrové

Spatřila jsem že Kain (Gn 4, 1-6) pojal na Olivové hoře
úmysl usmrtit Ábela a že po jeho smrti zde zmaten a pln
úzkosti bloudil. Pěstoval stromy a opět je vytrhával. Zde
jsem také spatřila zjevení vážného zářícího muže, který se
ptal: „Kaine, kde je tvůj bratr Ábel?" Kain ho zpočátku
neviděl, nyní se k němu obrátil a řekl: „Nevím to, nebyl
mi svěřen k opatrování.“ Tu ale Bůh promluvil, že jeho
krev volá ze země, Kainovi bylo úzko, ale přesto jsem
viděla, že dlouho s Bohem diskutoval. Bůh mu také řekl,
že je proklet na zemi a že tato mu nedá žádné plody a
že musí uprchnout. Tu řekl Kain, že bude jistě všude u
smrcen. Bylo již totiž mnoho lidí na zemi. Kain byl již vel
mi starý a měl děti a bylo zde ještě mnoho bratří a sester.
Bůh ale řekl: „Ne, kdo by ho zabil, bude sedmeronásob
ně potrestán." Bůh mu také udělal znamení, že nesměl být
ani zabit. ]eho potomci se stali barevnými lidmi. Cham
měl také děti, které byly hnědší, než děti Semovy, které
byly světlejší. Lidé označení znamením měli podobné děti
a stále přibývající zkažeností se mamení konečně rozšířilo
na celé tělo, a lidé byli stále víc a více temněji zbarveni.
Přece na počátku nebyli žádní temní lidé, to se stávalo je
nom poznenáhlu.

Bůh mu také vykázal krajinu, kam měl uprchnout. A pro
tože mu Kain řekl: „Ty mě necháš zemřít hladem, protože
pro mne je země prokleta/' řekl Bůh, že by se měl živit ma
sem zvířat a z něho měl vzniknout národ a mělo i od něho
vyjít dobré. Před tím lidé maso nejedli.

Kain potom odešel a vystavěl město a pojmenoval je
po svém synovi Henoch.

bel byl usmrcen v údolí ]osafat proti vrcholu Kalvárie.
V této končině se potom stalo ještě mnoho vražd a neštěstí.
Kain zabil Ábela jakýmsi kyjem, kterým při přípravě půdy
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roztioukali měkké kameny a hroudy. Musel být jistě z tvr
dého kamene a násada byla ze dřeva, protože byla trochu
zahnutá.

Zemi před potopou si nesmíme představovat takovou
jako dnes. Zaslíbená země nebyla ani zdaleka tak zvrás
něná údolími a roklemi. Roviny byly daleko větší a jed
notlivé kopce se jenom mírně zvedaly do výše. Hora Oli
vová byla tehdy jen nepatrným návrším. I Jeskyně jesliček
u Betléma zde již byla jako divoká skalní sluj, přece však
celé okolí bylo jinačí. Lidé byli větší, ne však neforemní.
Dnes bychom se na ně dívali s obdivem, ne však s údě
sem. Byli daleko krásnější svou celkovou stavbou. Mezi
starými mramorovýrni sochami, které jsem ještě viděla na
mnoha místech v prostorách v podzemí, jsem ještě zřela
takové postavy.

Kain odvedl všechny svoje děti i jejich děti s sebou do
oné krajiny, která mu byla přikázána a tito se zase dále rozši
řovali. O Kainovi jsem již nic špatného neslyšela a jeho utr
pením bylo, že musel do úmoru pracovat a že jemu osobně
se nic nechtělo dařit.

Viděla jsem také, že i jeho děti a děti jeho děti se mu
posmívají a jím pohrdají a že s ním vůbec špatně jednají,
ale přesto ho vždy následovaly jako svého svrchovaného
pána, ale jako takového, který byl proklet. Viděla jsem, že
Kain nebyl zadržen, ale velmi přísně potrestán.

Jedním z jeho potomků Tubalkain; od něho pocházela
různá řemesla a umění, a také obrové. Často jsem viděla, že
při pádu andělů jejich jistý počet měl na okamžik lítost a
tak nepadli jako ostatní a že tito andělé obdrželi jako místo
pobytu osamělé, dosti vysoko položené a nepřístupné po
hoří. Toto pohoří, které se při potopě stalo mořem, myslím
že bylo Černé moře. Tito měli jakousi svobodu působit na
lidi a to potud, jak dalece se tito vzdálili od Boha. Po potopě
zmizeli z tohoto místa a byli přeložení do vzduchu a teprve
v den soudu budou zavržení do věčné propasti.

Viděla jsem, jak se potomci Kainovi stávají stále bez
božnějšími a smyslnějšími. Postupovali po onom horském
úbočí stále více vzhůru a padlí andělé se zmocňovali je
jich žen a zcela je ovládali a učili je veškerému umění svá
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dění. Jejich děti byly velmi velké, ovládaly různé zručnosti
a umění a stávaly se zcela nástroji zlých duchů. A tak
povstalo na zemi na tomto pohoří a v jeho okolí zlé poko
lení, které násilím a sváděním se snažilo do svého neřest
ného světa vlákat i potomky Setovy. Tu Bůh oznámil Noe
movi potopu. Noe musel za své stavby neslýchaně trpět
od tohoto pokolení.

Viděla jsem mnoho o tomto obřím národě, jak vyvlekli
nesmímé kameny zcela lehce vzhůru do kopce, stále výš a
výše se prodírali a vykonali obdivuhodné věci. Dokázali vy
lézt přímo rovnou po zdi a po stromech, tak jako to dnes
vídáme na jiných posedlých. Dokázali všechno, i ty nejob
divuhodnější věci, ale bylo to jenom kejklířství a zručnost,
umění, které ovládali se satanovou pomocí. Proto jsem měla
odpor nejenom ke kejklířství a zručnosti, ale ke všemu před
povídání. Uměli vytvářet všelijaké sochy z kamene i kovu,
ale o Boží vědě neměli ani tušení a přece hledali všechno
možné, čemu by se jen mohli klanět. Viděla 'pem, jak nejed
nou udělali z nějakého kamene, tak, jak jim přišel pod ruku,
podivuhodnou sochu, které se klaněli, také nějaké ošklivé
zvíře nebo jinou nicotnou věc. Znali a věděli všechno, při
pravovali jedy, prováděli kouzelnictví a všelijaké neřesti. Že—
ny vynalezly hudbu. Viděla jsem je, jak obcházejí kolem, aby
svedly i lepší kmeny a aby je zatáhly do svých-ohavnosti.

Viděla jsem, že neměly žádné obytné domy nebo města,
stavěli si jen silné, okrouhlé věže z třpytivých kamenů, na
těchto věžích byly dole menší přístavby, které vedly do veli
kých jeskyň, kde prováděli svoje ohavnosti. Na střechách
těchto přístaveb se mohlo obcházet kolem dokola, uvnitř
věže vystupovali vzhůru a skrze jakési roury se dívali dale
ko do dálky, ale nebyly to dalekohledy, nýbrž bylo to jenom
jakési satanské umění. Viděli, kde leží jiné sousední vesnice
a tam se potom odebrali, nade všemi zvítězili a vše dělali
svobodně bez zákona a všude zaváděli tuto svobodu. Viděla
jsem, že obětovali i děti a živé je zahrabávali do země. Bůh
toto pohoří zničil potopou.

Henoch, předek Noemův, proti nim učil. Mnoho také
psal a byl to velmi dobrý člověk a byl Bohu velice vděč
ný. Na mnoha místech na volném poli stavěl kamenné
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oltáře tam, kde se dařilo plodům a vděčně Bohu děkoval
a obětoval a byl to zvláště on, kdo viru zachoval až po
dobu rodiny Noemovy. Byl přenesen do ráje a odpočívá
při východu z ráje a ještě je tam další (Eliáš), odkud se
znovu vrátí před posledním dnem tohoto světa.

1 Chamovi potomci měli po potopě podobné spojení se
zlými duchy a proto bylo tolik posedlých a kouzelm'ků a
mnoho světsky mocných a znovu velikých, divokých, drs
ných lidí. 1 Semiramis vyšla z manželství posedlých lidí,
mohla všechno, jen ne stát se blaženou.

Ještě se narodilo mnoho jiných lidí, kteří byli později
pokládáni za bohy. První ženy, které se daly ovládat zlý
mi duchy, byly si toho vědomy; ostatní to pak již nevědě
ly, ty už to zdědily v sobě jako maso a krev, jako dědičný
hřích.



6. Noe a jeho potomci. Vůdce rodu Horn a Dzenňid

Viděla jsem Noema (Noe, syn Lamechův, je označován
jako desátý z biblických praotců. Historie je krátce uvedena
v Genesi v 6.-10. kapitole. Noe je pokládán za objevitele ví
na), starého muže, dětinného, v dlouhém bílém oděvu, jak
jde do štěpnice a ořezává stromy jakýmsi zakřiveným kostě
ným nožem. Objevil se před ním jakýsi světlý oblak, ve kte
rém se ukázala lidská postava. Noe poklekl a já jsem spatřila,
že si je vědom, že Bůh chce vše vyhladit a on že má vystavět
archu. Viděla jsem, že Noe je z toho smutný a spatřila jsem,
že se modlí o odpuštění a ušetření. Svojipráci nezačal ihned
a ještě dvakrát se mu ukázal Hospodin a poručil mu, aby
začal se stavbou, jinak že i on bude současně vyhlazen. Po
tom jsem viděla, jak se svojí rodinou z této krajiny odešel
pryč do země, kde později žil Zoroaster, Jasná hvězda; Zoro
aster, jinak Zarathustra, byl staroperský prorok. Jeho původ
a jeho životní data jsou neznáma. Byl znám jako zákono
dárce. Pobýval ve vysoko položené, na lesy bohaté a velmi
opuštěné krajině a žil s mnoha lidmi, kteří s ním putovali
pod stany. Měl také jakýsi oltář, před kterým obětoval. Noe
&jeho rodina nebudovali žádné pevné domy, protože věřili
v předpověděnou potopu, bezbožný lid kolkolem však měl
již zděné domy, základy byly z velkých kamenných bloků
a všude byly vybudovány pevné stavby, vystavěné i pro
obranu.

V té době byl na zemi strašlivý zmatek. Lidé dělali vše
možné neřesti, dokonce i ty nejnepřirozenějši. Každý bral a
loupil, co se mu líbilo, také si navzájem ničili domy a pole
a unášeli ženy i panny. ím více se Noemovi současníci
rozmnožovali, tím byli zkaženější a horší a okrádali a trá

drsní a divocí lidé, nýbrž to vše dělali z pouhé neřesti, neboť
žili zcela pohodlně a vše měli dobře uspořádáno. Věnovali
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se nejhanebnějsím pověrám, každý si vytvořil svého bůžka
z toho, co se mu k tomu účelu nejvíce hodilo. Snažili se
ďábelským uměním svést i děti Noemovy. Mosoch, syn lafe
tův a vnuk Noemův, byl tak přiveden k pádu, když pracoval
na svém poli, vypil šťávu jakési rostliny, která ho potom
omámila. Nebylo to víno, ale šťáva rostliny, kterou při rá
ci v malém množství požívali a jejíž listy a plody žvý li.
Mosoch se stal otcem syna, který byl nazván Horn.

Když se dítě narodilo, prosil Mosoch svého bratra Tuba
la, aby toto dítě přijal za své, aby tak jeho pohana zůstala
skryta a Tubal to z lásky učinil. A tak jeho matka položila
dítě se stonky a výhonky rostliny manioku, hom," před Tu
balův plátěný stan a doufala, že tím dosáhne práva na jeho
dědictví, ale potopa byla již blízko a byl to konec i pro onu
ženu. Tubal si vzal dítě k sobě a dal ho ve svém domě také
vychovat, aniž by prozradil jeho původ. Tak se stalo, že se
dítě dostalo i do archy. Tubal mu dal jméno kořene horn,
protože tato rostlina u něho ležela jako jediné znamení. Dí
tě nebylo živeno mlékem, ale tímto kořenem. Tato rostlina
je tam, kde roste rovně do výše, vysoká jako dospělý muž;
tam, kde se ale plazí, zde potom vyráží odnože s měkkými
špičkami jako chřest, spodní díl je ale tvrdý.

Slouží jako potrava a náhrada mléka. Vyrůstá z oddenku
nebo 2 cibule, má nad zemí jakousi korunu z mála hnědých
plátků listů. Jeji stonek je dosti silný a jeho dřeň je použí
vána jako mouka, která se vaří jako kaše, jemně rozprostře—
na se také peče. Kde se jí daří, hojně roste na velikých plo
chách na hodiny cesty daleko. Tuto rostlinu jsem také viděla
v arše.

' Horn je legendární postava, která vešla více ve známost až po vydání
spbu svobodného pána von Ow: Hom, falelný prorok Noemovy doby
0926). Podle toho je Horn po Kristu nejvýznačnější zakladatel nábo
ženství na zemi. je označován 'pko otec všeho pohanství. jeho uctívání
a s tím [ spojený kult rostliny hom (Haoma) bylo živé u starých Per
šanů. Tak se objevuje Horn jako doposud neznámý zakladatel brah
manianu. Jeho učení je homotheismus, zbožnění člověka, které ve
svém boji : monothelanem sahá až do nejstarších dob. Viz: Dr. lan
Niesen: Anny Kateřiny Bmmeridiovó charisma a vidění (1918), s.
220-225.
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Přešla značně dlouhá doba, za niž byla archa stavěna, až
konečně byla dohotovena. Noe často zastavil práci na mno
ho let. Třikrát byl Bohem znovu napomenut, potom si vzal
znovu pomocníky, pak je zase propustil v očekávání, že Bůh
lidi ušetří a tak práce zase usnula, až konečně bylo vše do
končeno.

Spatřila jsem, že jak na arše, tak i na kříži byly různé
druhy dřeva: palmové, olivové, cedrové a cypřišové a ví
děla jsem, jak lidé dřevo kácejí a upravují hned na místě
a jak Noe sám nosí dřevo na vlastních plecích až na místo
stavby tak, jako ]ežíš nesl svůj kříž. Místem stavby byl pa
horek, obklopený dokola údolím. Nejprve byl dole polo
žen základ. Archa byla vzadu zakulacená, trup byl dutý
jako koryto a byl vymazán smolou. Archa měla dvě patra,
podpěry byly dvoje a stály nad sebou. Byly duté a nebyly
to žádné kulaté kmeny, průřez byl oválný a měly uvnitř
bílou dřeň, která ve směru ke středu byla vláknitá. Kmeny
měly drážky nebo kolínka, veliké listy vyrůstaly kol doko
la jako rákosí bez větví (pravděpodobně jakýsi druh pal
my). Viděla jsem, že dřeň vytlačovali ven tyčemi. Vše
ostatní rozřezávali na tenká prkna. Když Noe vše odnesl
na místo a uspořádal, započal se stavbou. Základ byl po
ložen a vymazán smolou, první řada sloupků byla vzty
čena a otvory zality smolou tam, kde stály sloupky. Po
tom přišlo na řadu druhé poschodí —podlaží, na kterém
zase byla vztyčena řada sloupků, potom třetí podlaha a
střecha. Prostory mezi sloupky byly vyplněny tenkými
prkny z hnědavého a nažloutlého dřeva křížem přes sebe
a všechny štěrbiny a otvory byly zakryty a vyplněny vl
nou ze stromů a keřů a jakýmsi bílým mechem, a potom
zase vše uvnitří zevně natřel smolou. Archa i nahoře byla
zakulacena, v polovině výšky uprostřed strany byly dveře
a po každé straně těchto dveří byla dvě okna, uprostřed
střechy byl potom čtverhranný otvor. Když byla celá ar
cha vymazána smolou, leskla se na slunci jako zrcadlo.
Noe ale ještě nyní dále pracoval zcela sám uvnitř na oddě
leních pro zvířata. Každé mělo pro sebe vkusný, od 0—
statních oddělený prostor a středem archy byly vedeny
dvě chodby. Vzadu v zakulacené části archy byl oltář ze
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dřeva, jehož deska tvořila půlkruh. Tento prostor kol ol
táře byl oddělen od ostatního prostoru visícími koberci.
Před oltářem byla mísa s uhlím, na které byl oheň. Potom
zde byly vpravo i vlevo oddělující stěny, které přepažo
valy jejich lůžka. Pak tam zanesli nářadí a bedny, mnoho
druhů semen a rostlin a keřů ze země, to vše stálo při stě
nách archy, tyto stěny byly těmito rostlinami krásně ze
lené. Viděla jsem, že nesl dovnitř i vinnou révu s veliký
mi, jako paže dlouhými, žlutými hrozny.

Není možné vylíčit, jak veliké trápení musel Noe během
stavby archy snášet pro zlobu a potrněšilost dělm'ků, které
odměňoval dobytkem. Tito lidé ho zneuctívali a posmívali
se mu nejrůznějším způsobem a nazývali ho bláznem. Praco
vali za dobrou odměnu, ale stejně ho nepřestávali urážet.
Nikdo nevěděl, pro koho Noe archu staví a on za to vytrpěl
mnoho posměchu. Spatřila jsem, když práci dokončil a děko
val, jak se mu zjevil Bůh a řekl mu, že musí svolat ze čtyř
zemských končin zvířata rákosovou píštalkou. Čím více se
blížil čas soudu, tím temnější bylo nebe. Tehdy byla na ze
mi neuvěřitelná úzkost, zdálo se, jako by už slunce nesvítilo
a stále zaznívalo hluboké hromobití. Spatřila jsem, jak Noe
s rákosovou píšťalkou vychází kus cesty do všech čtyř světo—
vých stran a píská a tu jsem viděla, jak zvířata po páru, sa
meček se samičkou vstupují do archy po můstku, který ležel
u jejich dveří a později byl vtažen dovnitř. Všechna zvířata
byla plna úzkosti jako před bouří, přicházela několik dní.
Ptáci neustále vlétávali otevřeným poklopem, vodní ptáci ale
odcházeli do spodku archy, pozemská zvířata vcházela do
středm'ho prostoru. Ptáci pod střechou seděli na tyčích nebo
v klecích. Od jatečního dobytka vcházelo vždy sedm párů.

Když někdo spatřil zdálky hotovou archu stojící na ná
vrší, jak tam osaměle odpočívá, pak viděl, jak se leskne
zářivě do modra, jako kdyby vycházela z mraků. Viděla
jsem, jak se čas trestající potopy blíží. Noe ji již ohlásil
svým blízkým. Přijal Sama, Chama, ]afeta i s jejich žena
mi a potomky. Byli to vnukové od padesáti do osmdesáti
let a i jejich malé i větší děti vstoupili do archy s nimi.
Všichni, kdo na arše pracovali a byli dobří a zůstali ušet
řeni a vzdáleni modloslužby, ti všichni vešli dovnitř. Bylo
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to celkem přes sto lidí, což také bylo nutné i pro množství
zvířat, kterým denně musela být podávána potrava a o
patrována i jejich čistota. Nemohu to jinak říci, ale vidím
stále, že i děti Sema, Chama, ]afeta byly společně s nimi
v arše, viděla _jsem mnoho děvčátek i chlapců uvnitř,
všechno to byli Noemovi potomci, kteří byli dobří. V Pís
mu svatém nejsou také uvedeny žádné Adamovy děti kro
mě Kaina, Ábela a Seta, a přece jsem viděla mezitím ještě
mnoho jiných a to vždy po páru chlapce a děvčata. Po
dobně jsou připomenuty v prvním dopise Petrově (3,20)
jenom ony bytosti, které se měly nacházet v arše, jmeno
vitě ony čtyři manželské páry, jimiž znovu po potopě byla
obydlena země. 1 Homa jsem viděla v arše. Toto dítě leže
lo v jakési lýkové schránce, korýtku', pevně k ní upevně
no kožkou. Viděla jsem mnoho takových nemluvňat v po
dobných lýkových korýtkách plovat za potopy ve vodě.

Když se konečně archa na vlnách potopy pozvedla, mno
ho lidí kol dokola na kopcích a vysokých stromech naří
kalo a připlouvaly i mrtvoly a kmeny; v té době byl již Noe
i jeho domácí uvnitř v arše. Ještě dříve, než Noe se svou
manželkou, svými třemi syny a jejich manželkami vešel do
archy, úpěl k Bohu o slitování. Vtáhli za sebou lávku a uza
vřeli dveře. Všechno venku opustili, ano i svoje blízké pří
buzné a jejich malé děti, kteří se od nich za stavby vzdálili.
Rozpoutala se strašlivá nepohoda, blesky sjížděly z oblak
jako ohnivé sloupy a proudy hustého deště proudily na zem
jako potoky. Návrší, na kterém stála archa, se stalo brzy
ostrovem. Bída byla tak veliká, ale doufám, že přece ještě
mnoho lidí se obrátilo. Viděla jsem temného Satana, který
ve strašlivé podobě s ostrým chřtánem a dlouhým ohonem
prolétával bouří sem a tam a doháněl lidi k zoufalství. Ro
puchy a hadi hledali zde i onde svoje skrýše v arše. Komáry
a jiný hmyz jsem v arše nespatřila, objevili se teprve později,
aby člověka obtěžovali.

' V jeskyních a podezdívkách stanových příbytků byly v jejid1 zdivu ta
kové prohloubeniny, v nichž stávala ona lýková korýtka podobná byla
i místa na spaní pro dospělé - byla v řadě jako hroby 'dů, umístěna
ve zdivu.
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Viděla jsem, že Noe v arše přinášel i celopaly, jeho ol
tář byl přikryt bílým na červeném. Noe uchovával v jakési
vyklenuté schránce mnoho Adamových kostí, které při
modlitbě a oběti vystavoval na oltáři. Nad oltářem jsem
také viděla kalich poslední večeře, který Noemovi přines
ly za stavení archy tři postavy v dlouhých bílých řízách,
podobny oněm třem mužům, kteří přišli k Abrahámovi a
zvěstovali mu narození jeho syna. Přišli z města, které za
potopy bylo zcela zničeno a řekli Noemovi, že je mužem
tak slavným a že je to něco tak tajemného, co musí vzít
s sebou, aby se to při potopě neztratilo. V kalichu bylo
pšeničné zrno, veliké jako slunečnicové semeno a snítka
vinné révy. Noe obojí zapíchl do žlutého jablka, které po
tom vložil do kalichu, na němž nebylo žádné víčko. Vět
vička musela vyrůstat z kalichu. Při rozdělení lidí po stav
bě věže jsem viděla kalich u jednoho ze Semových potom
ků v zemi Semirarnidině, byl to zakladatel rodu Samanů,
který skrze Melchisedecha se přistěhoval do země Kanaan
a vzal tento kalich s sebou.

Viděla'jsem, jak se archa vznáší na vodách a jak po vodě
plave mnoho mrtvých. Archa potom usedla na vysoké po
hoří daleko na východ od Sýrie, toto pohoří leží osamoce
no a je velmi skalnaté. Viděla jsem také, že se již vynořuje
i země, celá byla pokryta na povrchu bahnem, které se zele
nalo, jakoby pokryta plísní.

Na počátku po potopě pojídali škeble a ryby, chleba a
ptáky však až tehdy, jak se vše rozmnožilo. Vysazovali za
hrady a půda byla tak úrodná, že pšenice, kterou zasívali,
měla tak silné stonky jako kukuřice, pěstovali i rostliny hom
neboli maniokový kořen. Stan Noemův stál jako později stan
Abrahámův, na rovině a v celém okolí pak měli svoje stany
i Noemovi synové.

Spatřila jsem i prokletí Chamovo (Gn 9, 18-27), Sem a
Jafet však od Noema přijali požehnání, když před ním
poklekli, podobně jsem viděla později i Abraháma, jak to
též požehnání udělil i Izákovi. Kletba, kterou Noe vyřkl
nad Charnem, tu jsem spatřila jako temný mrak, který se
vznášel proti Chamovi a naplnil jej temnotou. Už nebyl
tak zářivý a jasný jako předtím. jeho hřích se podobal
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zneuctění svátosti jako hřích člověka, který by se násilím
chtěl dostat do Archy úmluvy. Viděla jsem, jak z Chama
vzchází hříšné pokolení, které upadá stále víc a více a
hlouběji do temnoty. Viděla jsem temné pokolení, pohan
ské a zcela omezené, potomky to Chamovy, viděla jsem,
že jejich barva nebyla způsobena sluncem, ale jejich pů
vodem z temného počátku pokleslé rasy.

Není možné vyslovit, co jsem viděla, jak se národy roz
množují a rozšiřují, i viděla jsem, jak se víc a více na všechen
způsob naplňují temnotou, a přecečasto jak se i zde vydělují
mnohé světlé paprsky a derou se ke světlu.

Když Tubal, syn ]afetův, se svými dětmi a dětmi své
ho bratra Mosocha si dal Noemem ukázat zemi, kam by
se měl se svými odebrat, měla jeho rodina počet patnácti
rodin. Děti Noemovy přebývaly již velmi daleko v okolí
a i rodiny Tubalovy a Mosochovy byly od Noema daleko.
Když se ale děti Noemovy tísnily v této krajině a byly ne
jednotné, chtěl Tubal odejít ještě dále, aby neměl nic spo
lečného s dětmi Chamovými, které již tehdy myslely na
stavbu věže. Tubal a jeho rodina neposlechli, když byli
později vyzváni ke stavbě věže, stejně jako odepřeli i po
tomci Semovi.

Tubal přišel se svou skupinou před Noemův stan s pros
bou, aby jim Noe přikázal kus země. Noe přebýval na pohoří
mezi Libanonem a Kavkazem; plakal při tom, protože milo
val toto pokolení, neboť bylo lepší a zbožnější. Noe jim uká
zal jakousi krajinu na severovýchod a předal jim Boží
požehnání a přikázání a řád oběti a dovolil, aby mu slíbili,
že budou zachovávat čistotu původu a že se nikdy nespojí
a nesmísí s potomky Chamovými. Dal jim s sebou i opasky
a náprsníky, které měl v arše proto, aby vůdci rodu se jimi
odívali při bohoslužbě a oddávkách, aby tak byli uchráněni
před kletbou a špatným potomstvem. Noemova bohoslužba
při oběti mně velmi připomínala svatou mešní oběť.Sestá
vala se z modliteb a odpovědí, Noe chodil u oltáře sem a
tam a ukláněl se. Dal jim s sebou také koženou brašnu s ja
kousi schránkou z lýka, ve které byly zlaté nádobky v podo
bě vajíčka, ve kterém byly zase tři malé nádobky. Dostali od
něho i hlízy nebo cibule kořeny manioku a svitky z lýka
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nebo kůže, na nichž byla znamení a dal jim i kulaté hůlky,
do kterých byly vyřezány značky.

Tito lidé byli velmi krásní, jejich barva pleti byla zářivě
růžovožlutá. Nosili kůže s vlnou a byli přepásáni opasky,
jen jejich ruce nebyly zahaleny. Viděla jsem, že si tyto kůže,
sotva je ze zvířat stáhli, ještě zkrvavené ihned přikládali na
údy a že je měli na sobě tak těsně přiložené, že jsem se zpo
čátku domnívala, že jsou tito lidé tak chlupatí. Jejich kůže
byla hebká jako atlas. Mimo semena neměli s sebou mno
ho zavazadel, když odcházeli do vysoko položené krajiny
směrem k severovýchodu. Neviděla jsem u nich velbloudy,
ale koně, osly a zvířata s parohy do široka se rozevírající
mi —cosi jako jeleny. Viděla jsem je přebývat v nízkých dlou
hých chatrčích na jakési vysoké hoře tu i tam, tyto chýše
byly vybudovány jako loubí a viděla jsem také jak i kopají
a sázejí stromy, které vysazovali v dlouhých řadách. Druhá
strana hory byla chladná, a viděla jsem, že se v té krajině
později mnohem více ochladilo, že jeden z vnuků Tubalo
vých, zakladatel rodu, Dzemšid, je uvedl dále na jihozápad.
Všichni, kteří znali Noema a s ním se rozloučili, zemřeli až
na několik jedinců, kteří bydleli právě zde. Ti, kteří puto
vali s Dzemšidem, ti všichni se zde narodili a vzali s sebou
i těch několik málo starců, kteří ještě pamatovali Noema, a
nesli je s sebou 5 velikou pečlivostí, odpočívajících v jakýchsi
koších.

Když se Tubal se svými rodinami rozloučil s Noemem,
tu jsem viděla ono Mosochovo dítě, Homa, které vzal s se—
bou do archy, také mezi nimi. Hom byl již dospělý. Viděla
jsem ho i později, že se zcela odlišuje od ostatních a je veliký
jako obr, velmi vážný a svérázný. Nosil dlouhý plášťa vyhlí
žel jako kněz. Stranil se ostatních a trávil mnoho nocí sám
na vrcholu horského hřebene. Díval se na hvězdy a provo
zoval kouzelnictví a pomocí a silou satanovou míval vidění,
která upravil a uspořádal v učení, kterým zakalil nauku He
nochovu. Zlá náklonnost jeho matky se v něm smísila s čis
tou zděděnou naukou Henochovou a Noemovou, které se
držely děti Tubalovy. Hom vnesl svými zjeveními a vidě
ními klamné změny a výklady do staré pravdy. Rozumoval
a studoval, díval se na hvězdy a měl vidění, která mu ukazo—
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vala pravdu znetvořenou satanem, podobu, která pro svoji
podobnost s pravdou učinila jeho učení a modlářství mat
kou všech kacířství. Tuba) byl člověk dobrý. Homovo snaže
ní a jeho nauka se mu nelíbily a bolelo ho, že jeden z jeho
synů, Dzemšidův otec, se připojil k Homovi. Slyšela jsem,
jak Tubal naříkal: „Moje děti nejsou jednotné, chtěl bych,
abych zůstal s Noemem."

Hom s hory, na které bydleli, svedl dolů dva prameny,
které se spojovaly v řeku, která se zakrátko stala širokým
proudem, přes tento proud - jak jsem viděla —přecházeli
při svém odchodu vedeni Dzemšidem. Hom přijímal od
svých ctitelů poctu téměř božskou. Naučil je nauce, že Bůh
je v ohni. I s vodou měl dost co činit a zvláště s kořenem
manioku, od něhož měl svoje jméno. Pěstoval ji a rozdělo
val jako svatý pokrm a lék se slavnostností tak, že z tohoto
nakonec povstal náboženský obřad. Její šťávu nebo kaši no
sil v jakési hnědavé nádobě —jako v nějakém moždíři - stá
le s sebou, i stanové háky byly ze stejného kovu. Tyto vě
ci byly ale vyrobeny lidmi zcela jiného kmene, kteří přebý
vali daleko od nich v jistém pohoří a pracovali s ohněm.
Viděla jsem je na kopcích, z nichž hned zde, hned tam, se
dral oheň ven a domnívám se, že ona nádoba byla vytvo
řena z kovu nebo z kamene, který vytékal ven a byl jimi
hned zachycen do jisté formy. Hom nebyl ženatý a nedožil
se vysokého věku. Ohlašoval mnoho vidění 0 své smrti, tě
mito viděními i on sám, jako později Derketa, taki jeho stou
penci věřili.Viděla jsem však, že zemřel strašlivou smrtí tak,
že z něho nic nezůstalo, protože zlý Satan si ho vzal s se
bou. Proto jeho stoupenci věřili, že podobně jako Henoch
byl donesen na jakési svaté místo. Pouěoval také otce Dzem
šida, kterému zanechal svého ducha, aby nastoupil na jeho
místo.

Dzemšid (vůdce Indoperšanů) stal se pomoci jeho moud
rosti vůdcem svého kmene, který se rychle rozrůstal a stal
se dokonce celým národem, zatimco je Dzemšid vedl stále
na jih. Dzemšid byl velmi vznešeně vychován a přijal Ho
movo učení. Byl nepopsatelně živý a čilý, mnohem činněj
ší a také i lepší jako Hom, který byl více naplněn temnotou
a strojenější. On dovedl Homově učení a náboženství vdech
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nout život a uvedl ho teprve opravdu v život, ještě mnohé
různosti k němu přidal a také mnohem více pozoroval hvěz
dy. Lid, který vedl, měl již svatý oheň (uctívání ohně) a vy
značovali se již jistým znamením rasy. Lidé se tehdy více
drželi pohromadě, každý podle své rasy a nesměšovali se
tak snadno s ostatními, jako je tomu dnes. Dzemšid dbal
zvláště na zachování čistoty rodu a proto zušlechťoval, od
děloval a pěstoval takto svůj rod podle toho, jak on sám
uznal za vhodné. Lidé byli zcela svobodní a přece byli vel
mi poddaní. Divoké kmeny, které dnes vidím ještě v dale
kých zemích a na ostrovech, se nedají vůbec srovnávat s krá
sou a ušlechtilosti těchto prvních ras. Tyto kmeny nejsou ani
zdaleka tak změně, ani silné a obratné.

Dzemšid budoval na svých cestách kamenné podklady
pro stanová města, vyznačoval místo pro pole, zřizoval
dlouhé, kamenné silnice, tak usazoval zde i onde četné dvo
jice se zvířaty a stromy a rostlinami. Objižděl na koni celé
pruhy země a značkoval zemi svým nástrojem, který měl
stále v ruce a ihned za ním tu byli jeho lidé a hloubili jámy
a okopávali a dělali ploty &příkopy. Byl nepředstavitelně
přísný a spravedlivý. Spatřovala jsem ho jako starého, vyso
kého, velmi hubeného, žlutočerveného muže na zcela ma
lém, žlutém a černěpruhovaném, obdivuhodně rychlém zví
řeti, které se podobalo oslu s drobnými nožkami. Objížděl
kus země tak, jako u nás chudí lidé na vřesovišti v noci
obcházejí pole a přivlastňují si je k obdělávání. Na některých
místech se tiše zastavil a zarazil svoji motyku nebo tyč do
země a potom bylo toto místo osídleno. Tento nástroj, který
byl později nazván zlatá radlice Dzemšidova, podobal se la
tinskému kříži, tento nástroj vytvářel s vystupující násadou
pravý úhel. Tim pak dělal do země brázdy. Nosil toto zna
mení také na straně svého pláště, kde obvykle míváme kap
su. Připomínalo mi to znamení, které Josef i Asenat vždy
nosili v Egyptě a kterým také měřilipole, přece toto se podo
balo kříži a nahoře mělo kruh, do kterého mohlo být vlože
no. Dzemšid nosil plášť, který odpředu padal dozadu, od
pasu až ke kolenům visely čtyři kožené pruhy, dva vzadu
a dva vpředu, které po stranách byly spojeny a byly upevně
ny pod koleny. Nohy byly obepjaty kůžemi a řeménky. Na
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hrudi nosil zlatý štít. Měl mnoho takových hrudních štítů,
které při slavnostních příležitostech vyměňoval. ]eho koru
nou byl zlatý proužek s hroty, vpředu však byla vyšší ozdo
ba podobná rohu a na jeho vrcholu se pohybovalo cosi jako
korouhvička.

Velmi mnoho mluvil o Henochovi a věděl, že byl vzat
se země a že nezemřel. Učil, že Henoch všechno dobré a
všechnu pravdu předal Noemovi, kterého také nazýval ot
cem a ochráncem všeho dobrého. Od Noema všechno však
přešlo na něho samotného. Dzemšid měl na krku zavěšenou
zlatou schránku, vejčitou, ve které, jak říkal, mělo být uza
vřeno dobro, které Noe opatroval v arše a kterého se pak
dostalo jemu. Tam, kde na svých cestách postavil svoje sta
ny, tak byla tato zlatá schránka postavena na sloup a nad
tím vším na ozdobných tyčích s nejrozmanitějšírni vyřeza
nými postavami byl vztyčen stanový přístřešek na způsob
chrámu. Schránka měla za víčko prolomenou korunu a když—
Dzemšid rozdělával oheň, vynírnal z ní něco a házel to do
ohně. Nyní se stala posvátnou věcí Dzemšidovou a jeho lidí.
Když byla vystavena, planuly kolem ní ohně, jimž se tento
lid klaněl a před kterými obětoval i zvířata. Dzemšid učil,
že veliký Bůh přebývá ve světle a v ohni že má nižší bohy
a služebně duchy.

Všechen lid se mu poddal, on usazoval všechny muže a
ženy zde i onde a přikázal jim, aby pěstovali rostliny a stavě
li. Nesměli se spojovat podle své vůle, on s nimi zacházel
jako se stády a dle svého náhledu přiděloval ženám muže.
On sám měl více žen a jednu zvlášťkrásnou z lepšího kmene
a s ní měl syna, který se stal jeho nástupcem. Stavěl také
velké a kulaté věže, na které se vystupovalo po stupních,
aby z nich mohly být pozorovány hvězdy. Ženy, které byly
odděleny a podřízeny, nosily krátké sukně, kolem hrudi a
horní části těla měly úplet z řemínků, vzadu visel kus roucha
ještě níže než vpředu a kolem krku přes ramena až na kolena
visel dole zakulacený široký pruh, byl na ramenou i na hrudi
ozdoben znameními nebo písmeny. Ze všech zemí, které on
založil, dal upravit přímé cesty směrem k Babylónu.

Tam, kam se svými lidmi přišel, ještě nikdo nebyl, nemu
sel vypudit žádný lid, vše se odehrálo zcela v pokoji, byla
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to jen výstavba a osídlování. ]eho kmen byl růžově žlutý,
leskl se barvou okru. Bylo to krásné lidské plemeno. Všech
ny kmeny byly pomalovány, aby se dal poznat čistý nebo
smíšený původ. Přišel se svými lidmi přes vysoké pohoří,
pohoří s ledem, nevím již, jakým uměním to dokázal, že se
přes toto pohoří šťastně dostali, mnozí tam ale zůstali vězet.
Měli koně nebo osly a Dzemšid jel na malém, pruhovaném
zvířeti. Přírodní změna krajiny je vyhnala z jejich země, ne
boť tam bylo moc zima, ale nyní je v oné krajině zase tepleji.
Při své cestě narazili tu a tam na bezmocné kmeny, které
často unikaly tyranii jednotlivých náčelníků, zčásti ve veliké
nouzi čekaly na nějakého vůdce. Podrobili se mu rádi, neboť
byl mírný a přinášel jim obilí a požehnání. Byli to ohrožení,
zapuzení lidé, kteří jako Iob byli oloupeni a vyštváni. Viděla
jsem takové, kteří byli bez ohně a svůj chléb si připravovalo
na horkých kamenech, vyhřátých sluncem. Když jim Dzem
šid přinesl oheň, připadal pak jako Bůh. Našel také jakýsi
kmen, který obětoval děti, které jim nepřipadaly hezké a by
ly špatně rostlé. Tento zlozvyk odstranil a osvobodil tyto
děti a dal je na výchovu ženám ve zvláštním plátěném stanu.
Potom těchto dětí používal jako svých služebníků.

Dzemšid putoval zpočátku jihozápadním směrem a
měl Horu proroků na jihu po levici, potom se obrátil na
jih a měl ji po levé straně na východě. Domnívám se, že
potom přešel přes Kavkaz. Tehdy, když se tam již vše
hemžilo lidmi a bylo tudíž velmi živo, tehdy v našich ze
mích byly jen močály, lesy a pustiny, směrem k jihu tu
a tam jen malé, zmatené skupinky, Zářící hvězda (Zoro
aster), který se objevil mnohem později, byl potomkem
Dzemšidova syna a obnovil jeho učení. Dzemšid psal na
kamenné tabulky a na tabulky 2 lýka všelijaké zákony;
jedno dlouhé písmenko znamenalo mnohdy celou jednu
větu. Tato řeč byla ještě odnoží původm'ho jazyka, má
něco společného s dnešní. Dzemšid se ještě dožil doby
Derkety a její dcera byla matka Semiramidy. Až do Baby
lónu sám nepřišel, ale jeho putování směřovalo tímto
směrem.

Viděla jsem historii Homa a Dzemšida, když Ježíš učil
na Kypru před pohanskými filozofy v Lanifě. Tito mluvili
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před Ježíšem o Dzemšidovi jako o nejstarším moudrém
králi, který vyšel z končin tam vysoko nad Indií a zlatou
dýkou, kterou dostal od Boha, tak mnoho zemí rozdělil a
zabydlil a všude rozšiřoval požehnání. Ptali se Ježíše na
něho a vyprávěli o všelijakých divech, které o něm kolo
valy. Ježíš jim řekl, že Dzemšid byl od přirozenosti chyt
rý a lidsky moudrý muž a vůdce lidu, který vedl nejen
kmen, když národy se po rozchodu u babylónské věže
rozptýlily, a tímto národem osadil zemi podle jistého po
řádku a že tehdy byli také takoví vůdcové, kteří by jednali
mnohem hůře nežli on, protože jeho rasa nebyla tak na
plněna temnotou. Ukázal jim však také, jak které pověsti
mu byly připsány na jeho vrub a jak právě on byl hrůz
nou napodobeninou a falešným obrazem kněze a krále
Melchisedecha. Řekl jim, aby se zaměřili na tohoto a na
Abrahámovo pokolení, neboť když se proudy národů vy
daly na cestu, Bůh poslal lepším rodinám Melchisedecha,
aby on je vedl a sjednocoval a připravil jim země a místa
k přebývání tak, aby se tyto rody zachovaly čisté a tak
aby dle své ceny byly schopnější nebo neschopnější podle
přiblížení se k milosti přislíbení. Kdo to byl Melchisedech,
na to by sami měli pamatovat, ale to je pravda, že on to
je, kdo je časným předobrazem budoucího, ale nyní již tak
blízké milosti přislíbení a jeho oběť chleba a vína, kterou
přinesl, že bude již naplněna a dokonána, a bude trvat až
po sám konec světa.
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7. Stavba babylónské věže

Stavba věže v Babylónu byla dílem pýchy. Ti, kteří stavě
li, chtěli vybudovat dílo podle svého rozumu, aby tak opo
vrhovali vedení Božímu. Když bylo Noemových potomků
již velmi mnoho, sešli se ti, kteří nejlépe ovládali umění a ti
nejpyšnější z nich dohromady a rozhodli se vybudovat dílo
tak veliké a pevné, že by je lidé po věčné časy obdivovali a
mluvili potom o tomto díle a jeho budovatelích jako o nej
schopnějších a nejmoudřejších lidech. Na Boha při tom vů
bec nemysleli, jenom na svoji vlastní čest, vždyť jinak, jak
mně bezpečně bylo sděleno, Bůh by je nechal jejich dílo do
končit. Semité při stavbě nebyli. Bydleli v rovinaté zemi, kde
rostly palmy a jiné ušlechtilé stromy a plody, musili přes
to, protože zase tak daleko od místa stavby nebyli vzdáleni,
přece něco ke stavbě věže dodat. Jen potomci Chamovi a
také ostatní mnozí z potomků ]afetových byli zaměstnáni
stavbou věže a nazvali Semity, kteří se jim vzpěčovali, hlou
pým národem. Semité nebyli zdaleka tak početní jako ostatní
a mezi nimi byl také kmen Abrahámův a Heberův a ti zase
mezi nimi zvláště odlišeni. Na Hebera, který při stavbě věže
nebyl, shlédl Bůh svým pohledem, aby jej a jeho potomky
oddělil od všeobecného zmatku a zkázy a aby se tak stal
svatým lidem. Proto mu Bůh dal také novou svatou řeč,ja
kou neměl žádný jiný národ, aby se tím jeho kmen od
ostatních odlišovat. Je to čistá hebrejská nebo chaldejská řeč.
První mateřský jazyk, kterým mluvil Adam, Sem a Noe je
jazykem zcela jiným a je zachován ještě v některých jed
notlivostech určitých nářečí. Její první čistá odnož jsou po
tom jazyky Baktrierů, Zendů a posvátný jazyk Indů. V těchto
jazycích jsou ještě mnohá slova zcela podobná jako v našem
dolnoněmeckém dialektu mé vlasti. V této řeči je také na
psána kniha, kterou vidím ležet v městě Ktesifonu na Tigri
du. Heber žil ještě v době Semiramidy. Jeho dědeček Arfa
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xad byl vyvolený syn Semův, plný hluboké moudrosti a ro
zumu, ale i od něho pochází mnoho pohanské modloslužby
a kouzelnictví. Mágové ve svých pramenech se dostávají až
k němu.

Věž byla vybudována na návrší, které mělo obvod dvě
hodiny chůze a vystupovalo z nesmírně veliké roviny po
seté poli, zahradami a stromy. K základnímu zdivu věže, to
znamená do výše jejího prvního stupně, vedlo kolem dokola
ze všech stran z celé roviny pětadvacet velmi širokých po
dezděných cest. Bylo totiž pětadvacet kmenů, které stavěly
a každý kmen měl mít svoji vlastní cestu k věži a ve směru
cesty ve vzdálené krajině svoje vlastní město, aby v případě
nebezpečí se mohli zachránit ve věži. Věž měla sloužit i jako
chrám jejich pohanské modloslužby. Podezděné cesty byly
tam, kde byl v rovině jejich počátek, dosti daleko od sebe
vzdáleny, ale v místě, kde se přibližovaly k věži, byly si tak
blízko, že prostor mezi jednotlivými cestami nebyl o mnoho
větší než šířka jedné cesty. Před jejich vyústěním do věže
byly spolu navzájem propojeny příčnýmioblouky a zde me
zi každými dvěma cestami byla asi deset stop široká brána
do základu věže, proto byly v jisté vzdálenosti od věže vy
zdviženy jednoduchými obloukovými podpěrami, a když se
došlo blíže k věži, potom dvěma řadami těchto podpěr stojí
cími nad sebou, takže po obvodu samotné věže mohl člo
věk pod těmito oblouky, pode všemi cestami, obejít věž do
kola kolem prvního základu věže. Tam, kde oblouky pod
cestami směřovaly od jedné ke druhé, byl povrch cest vo
dorovný.

Tyto mírně stoupající cesty byly částečnějako kořeny stro
mů podpůrnými podpěrami k upevnění základu věže,částeč
ně sloužily jako cesty, po kterých mohla být dovážena veliká
břemena a ostatní materiál na stavbu ze všech stran až k vyso
ké podezdívce prvního patra věže.Mezi těmito přístupovými
cestami k věži byly stanové tábory se zděnými základy. Cesty
procházely těmito tábory a na mnoha místech přečnívaly
vrcholy stanů nad úroveň cest. Z každého Stanového tábora
vedly do zdi vyhloubené stupně až do výše cesty a v blízkosti
věže mohl člověk pod obloukovými podpěrami pod kamen
nými cestami projít všemi stanovýrni tábory.
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Mimo obyvatele těchto stanových táborů žili tam ještě
jiní v mnoha kamenných klenutých místnostech a prosto
rách, které byly na obou stranách pod těmito kamennými
cestami. Bylo zde nesmímé hemžení kol dokola a nade vším
tím, bylo to tady jako obrovské mraveniště. Velbloudi, oslí
i sloni tady táhli vzhůru k věži v nesmímém počtu 3 na
loženými, širokými a těžkými břemeny všude kolem na
horu a zase zpět, a mohli při tom ve větším počtu přechá
zet kolem sebe. Bylo zde mnoho míst pro jejich nakrmení a
místa pro složení břemen cestou a byly zde i stanové do
my na rovných místech cesty a i celé dílny. Viděla
jsem i zvířata, která bez vedení naložena břemeny šla cestou
nahoru i dolů.

Brány v základu věže vedly do nesmírného množství
velikých místností, do labyrintu chodeb a komor. Na této
podezdívce samotné věže mohlo se vystupovat nahoru ze
všech stran po schodištích, která byla vybudována v ma
sivu zdiva. Od prvního poschodí věže vedla cesta po její
vnější straně šnekovitě vzhůru kol dokola její mnoho
hranné budovy. I zde byl vnitřek této části věže vytvořen
z mnoha pevných sklepů a ze spleti komor a chodeb.
Stavbu začali ze všech stran současně směrem vzhůru ke
středu a s velikým úsilím, tam kde od počátku stál ještě
veliký stanový tábor. Stavěli z cihel, přivlékali však i ve
liké otesané kameny. Svrchní strana cest byla zcela bílá
a na slunci se leskla, z dálky to byl kouzelný pohled.

Věž byla započata s velikým uměním, a bylo mně řečeno,
že toto dílo by bylo schopno stát dodnes a bylo by krásnou
památkou na sílu těchto lidí, jen kdyby ho použili a postavili
ke cti Boží. Oni však při tom na Boha nemysleli, ale naopak
bylo to jenom dílo jejich vlastní zpupnosti. Důmyslně bu
dovali v prostorách věže z různobarevných kamenů značně
veliká jména a slova chvály těch lidí, kteří při stavbě věže
něco velikého vykonali, vpisovali je do pilířů. Neměli žád
né krále, ale jenom staršiny rodu a tito starši rodů opět vše
řídili po společné poradě. Kameny byly opracovány s umě
ním a vše bylo dobře rozvrženo a navazovalo jedno na dru
hé. Všichni dobře spolupracovali. Bylyzde vykopány kanály
i cisterny pro spotřebu vody. Ženy šlapaly nohama hlínu.
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Muži měli při práci paže i hrud' bez oděvu. Vznešení nosili
jakési čepice s knoflíkem. Ženy již velmi brzy měly své hlavy
zahaleny.

Stavba byla tak vysoká a veliká, že ve stínu na straně
za věží bylo docela chladno a zase na druhé straně pro
odraz slunečm'ho záření bylo velmi horko. Stavěli třicet ro
ků a byli ve stavbě druhého poschodí, začali ho již obe
stavovat a uvnitř vyzdívat a stavěli uvnitř věžím podobné
pilíře a do nich zabudovali pomocí pestrých kamenů svoje
jména a jména svých pokolení, když propuklo zmatení.
Nepoužili při stavbě žádných reliéfních prací, ale mnoho
věcí bylo pokryto barevnými kameny a tu i tam byly ve
výklencích vytesány i postavy. Mezi vůdci a mistry jsem
také viděla vystupovat jednoho Božího vyslance —Melchi
sedecha, který s ním mluvil o jejich počínání a oznamoval
jim Boží trest. A nyní nastalo zmatení. Mnozí, kteří zpo
čátku v klidu pracovali, vychloubali se nyní svou zručnos
tí a svými zásluharni při stavbě, dělili se v různé strany
a dovolávali se těchto i jiných předností. Proti tomu po
vstával odpor druhých, znepřátelení a vzdor. Zpočátku se
zdálo, že jenom dva kmeny byly pokládány za nespoko
jené, ale měly být drženy v mezích, nyní došli k závěru,
že vůbec všichni nejsou jednotní. Navzájem se i prali a za
bíjeli už si více nerozuměli, rozdělovali se a rozcházeli
po celém okrsku zemském. Viděla jsem, jak potomci Se
movi putovali více směrem k jihu tam, kde byla Abrahá
mova vlast a viděla jsem jednoho muže, který byl dobrý,
že neodešel, ale kvůli své ženě zůstal mezi zlými v Baby
lóně. A tento člověk je praotcem Samanů, kteří se zacho
vali rozptýleni a později za strašlivé vlády Semiramidiny
prostřednictvím Melchisedechovým jednotlivě odcházeli
do Zaslíbené země. Když jsem již jako dítě spatřovala
stavbu věže, nemohla jsem to tehdy pochopit a vždy jsem
to odmítala. Nic jsem nevídala než naše stavení, kde krá
vy vycházely kolem komína (to je místo, kde dveře slou
žily také i pro odchod kouře) a město Koesfeld, někdy
jsem dokonce věřila, že to musí být nebe. Obraz se mi
vracel ale vždy zas a zase stejným způsobem a podobně
i dnes vidím, jak věž vypadala za dnů ]obových.
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Jedním z hlavních vůdců při stavbě věže byl Nimrod
(hebrejsky Nemrod), legendární postava. V GnlO, 8-12 je
prvním násilným vládcem a nazýván lovcem. Zakladatel
Ninive, Rehobet-Ir. Kelach, který byl později uctíván jako
božstvo pod jménem Belus. Je to také předek žen, které byly
uctívány jako bohyně —Derketa a Semiramis. Nimrod vysta
věl z kamenů věže město Babylón a Semiramis pak tuto
stavbu dokončila. Položil také základ Ninive, vyzděné zákla
dy pro stanové příbytky. (Ninive, hebr. Niniweh a syr. Ni
nos —jedno z hlavních měst asyrské říše na východním bře
hu řeky Tigris). Hlavní sídlo kultu bohyně lštary. Největší
doba rozkvětu byla za Sanheriba (705-681). V roce 612 př.
Kr. bylo dobyto a zničeno město Médy Babylóňany. V polo
vině 19. stol. bylo znovu objeveno a vykopáno. (Nimrod byl
velký lovec a tyran. Tehdy byl bezpočet divokých a velmi
krutých zvířat, která působila mnoho škod. Hony na tato
zvířata byly velkolepé a dály se na ně přípravy jako na vá
lečné tažení. Kdo opravdu zabil divoké zvíře, byl uctíván
jako bůh. Nimrod štval proti sobě zvířata i lidí, které si
podrobil. Oddával se modlářství, byl plný krutosti a ovládal
i kouzelnické umění a měl mnoho potomků. Dožil se kolem
dvěstěsedmdesáti let. Jeho pleťbyla žlutavá a od svého mlá
dí vedl velmi divoký život a byl nástrojem zlého ducha a
velmi oddán službě hvězd. Postavy a nejrůznější zjevy, které
spatřoval v planetách a souhvězdích a dle kterých pronášel
o tom i onom národě a zemi svoje proroctví, snažil se potom
dle nich pak zhotovit napodobeniny a z nich učinil bohy.
Tak i Egypťané měli od něho podobu Sfingy, podobně jako
od něho přijali mnohohlavé a mnohoruké podoby božstev.
Po dobu sedmdesáti let se Nimrod zaobíral těmito viděními
bohů a zřizováním jejich modloslužby a přinášením obětí
těmto modlám a tím také, že dosazoval pohanské kněze
těchto model. Svou ďábelskou moudrosti a násilím si pod
manil kmeny, které pak přivedl ke stavbě věže. Když nastalo
zmatení jazyků, mnohé kmeny se od nich odtrhly a ty nejdi
vočejší se vydaly na cestu do Egypta pod vedením Mesrai
movým. Nimrod ale vybudoval Babylón,podmanil si všech
no kol dokola a založil Babylónskou říši. Mezi jeho mnoha
dětmi byli také Ninus a jako bohyně uctívaná Derketa.
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8. Derketa

Derketa (Atarartis, syrská bohyně) byla zvlášť uctívána
v Askalonu a Mabbugu (Hierapolis). Původně to byla nym
fa, která měla být proměněna v rybu. V Urfě (Edessa) připo
mínají dva rybníky její kult (až po Semiramis jsem viděla tři
pokolení a jedna byla dcera druhé). Viděla jsem Derketu ja
ko velikou a mohutnou ženu, jak je oděna ve zvířecí kůže,
z nichž viselo mnoho řemínků a zvířecích ocásků a na její
hlavě byla jakási čepice z ptačích per, viděla jsem, jak vyráží
s mnoha jinými ženami a muži z krajiny u Babylónu. Ne
ustále se zabývala prorokováním, měla stále vidění a byla
zaměstnána zakládáním, prorokováním, obětováním a ne
ustálým šmejděním kol dokola. Honila stále jednotlivé rody
a jejich stáda s sebou, předpovídala, kde budou dobrá síd
liště, vršila na sebe vysoké kameny, které někdy bývaly ne
smímé, obětovala a dělala všemožné nepravosti. Vše spě
chalo za ní a ona byla hned zde, hned tam, a všude byla
uctívána a měla v pozdním věku dceru, která později po
kračovala v jejím díle. Tento celý obraz jsem spatřovala spíše
v rovině, čímž byl naznačen teprve začátek této nepravosti.
Nakonec však jsem spatřila ji jako starou, strašlivou ženskou
opět v jakémsi městě u moře, jak u vody provádí svoje čaro
vání a jak oznamuje v satanském extatickém stavu všemu
lidu, že chce za všechny zemřít a za ně se obětovat. Nemůže
u nich zůstat, ale promění se v rybu a tak bude potom stá
le v jejich blízkosti. Uspořádala také modloslužbu, která jí
též měla být prokazována a před veškerým lidem se vrhla
do moře. Ve všech těchto proroctvích bylo mnoho tajemství
s nejrůznějšími významy týkajícími se vody a věcí tomu po
dobných. Viděla jsem také, že se brzy potom objevila ryba
a pozvedla ji z vody a že lid ji pozdravil nejrůznějšími obět
mi a ohavnostmi a viděla jsem, jak ze vší Derketiny veteše
se stalo úplné modlářství.
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Po ní jsem spatřila jinou ženu, její dceru, jak se objevila
na jakémsi nízkém pahorku, to znamenalo a ukazovalo na
jakýsi již mocnější její stav. Bylo to ještě za časů Nimro
dových, oba byli ze stejného pokolení. Tuto její dceru jsem
vídala, jak jedná podobně jako Derketa, ale viděla jsem ji
ještě nevázanější a divočejší. Ponejvíce byla obklopena ve
likýrni zástupy a to bud' na lovu, nebo jak putuje krajinou
sem a tam až sto mil daleko, jak bojuje se zvířaty a při
tom přináší oběti, provozuje kouzelnictví a prorokuje. By
lo při tom založeno mnoho míst a zavedena modloslužba.
Viděla jsem ji také, jak zápolila s hrochem, až se při tom
zřítila do moře.

]ejí dceru Semiramis jsem spatřovala na vysokém kopci
obklopenou bohatstvím a poklady celého světa, jako by jí to
vše Satan nabízel a ukazoval a viděla jsem , jak ona v Baby
lóně dovršila všechno zlo této rasy. V těchto prvních dobách
byly takové stavy klidnější a mívali je mnozí, později již byly
v jednotlivcích velmi urputně a mocné. Tito lidé se stali nyní
vůdci a bohy ostatních a na svých viděních budovali nej
různější druhy modlái'ství a navenek provozovali zde i tam
nejrůznější umění, vykonávali násilí a získávali objevy, ne
boť byli naplnění vlivem zlého ducha. Z toho povstávaly
celé kmeny, nejprve jen vládcové a kněží současně, potom
již jen kněžské pokolení. Spatřovala jsem v prvních dobách,
že bylo více žen toho druhu než mužů a tito všichni lidé
byli ve vzájemném soucítění, vědění a spolupůsobení. Mno
hé, co se o nich říká, jsou jenom nedokonalé představy o je
jich extatických nebo magnetických projevech, o nich samot
ných; co bylo o nich řečeno, o jejich původu a o jejich konání,
částečněod nich samotných nebo částečněod jiných satanem
posedlých. Také i Židé provozovali v Egyptě mnoho tajem
ných umění, Mojžíš to ale vše vyhladil a stal se vidoucím
Boha. U rabínů však mnohé z toho přetrvalo jako věc učen—
ců, později se to stalo u jednotlivých národů nízkým, ubo
hým napodobením a zakrslo to ještě v čarodějnictví a jako
pověra. Ale všechno to pochází ze stejného stromu zkázy,
ze stejné nízké říše. Viděla jsem všechny jejich obrazy hus
tě nad nebo zcela pod zemí. l v magnetismu je jakýsi prvek
z toho.
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Pro tyto prvé modláře byla voda něčím velmi posvát
ným, všechny své úkony vykonávali u ní, a na počátku
všech prorockých a vizionářských stavů vždy bylo nahlížení
do vody. Měli k tomu velmi brzy vlastní zasvěcené rybníky.
Později již byly tyto stavy trvalé a oni i bez vody vídali svoje
zlá vidění. Při této příležitosti' jsem také spatřila něco z jejich
vidění a bylo to zcela zvláštní, připadalo mi to jako by pod
vodou byl ještě jeden svět se stejnými věcmi jako jsou zde
nahoře, ale to vše bylo zahaleno jakýmsi temným, zlým
okruhem. Stál strom pod stromem, hora pod horou, voda
pod vodou. Viděla jsem, že tyto čarodějnice tak Spatřovaly
všechno: války, národy, nebezpečí a tak dále, jak tato vidění
mají mnozí i dnes, jenom s tím rozdílem, že ony všechno
současně dělaly a uskutečňovaly to, co viděli. Spatřovaly:
tam je nějaký národ, který by mohly ujařrnit, onen přepad
nout, tam vybudovat město. Viděly také vynikající muže a
ženy a jak by je mohly a měly přelstít, ano spatřovaly i satan
skou modloslužbu, kterou samy konaly, oni ji vídali již pře
dem. Tak i Derketa napřed spatřila, jak se sama vrhne do
vody a jak se stane rybou a také to tak učinila. [ všechny
svoje nepravosti napřed spatřila ve vodě a teprve potom je
vykonávala.

Dcera této Derkety žila již více v době, kdy lidé budovali
velké hráze a cesty. Cestovala až do Egypta a celý její život
bylo jen putování a shon. Její přívrženci patřili k těm, kteří
v Arábii ]oba tak strašlivě oloupili. V Egyptě toto všechno
konání teprve nabylo pevné podoby, a tamní lid byl v tom
všem tak utopen, že mnoho takových čarodějnic sedávalo
na zvláštních křeslech před nejrůznějšími zrcadly v chrá
mech a komorách a že všechna jejich vidění, do nichž tito
lidé byli uchvacováni, byla stovkami lidí, jimž kněží stále
podávali zprávy o těchto věcech, vytesávány do kamenných
zdí jeskyň.

]e podivuhodné, že jsem všechny tyto hlavní nástroje
temnoty vídala společně v nepochopitelném společenství
pohromadě a že jsem viděla, jak na nejrůznějších místech
a nejrůznějšími lidmi z těchto věcí vychází stále stejné jed
nání nebo aspoň podobné, jen sem a tam s nějakým ne
patrným rozdílem podle té nebo které země a podle zlé
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potřeby národů. Některé národy nebyly však tak hluboko
zabředlé do těchto ohavnosti a byly bližší pravdě, ku pří
kladu ony, z nichž vyšla rodina Abrahámova, pokolení
Iobovo a pokolení svatých Tří králů, jako i ona pokolení
těch, kteří sloužili hvězdám v Chaldeji a pokolení, které
mělo Zářící hvězdu (Zoroastra).

Když Ježíš Kristus přišel na tento svět a když země byla
skropena jeho krví, velmi se zmenšila divoká síla tohoto jed
nání a tyto stavy byly již slabší. Mojžíš již od malička byl
vidoucím, ale zcela v duchu Božím, a vždy následoval to,
co viděl.

Derketa a její dcera Semiramis podle způsobu své doby
se dožily vysokého věku. 8ny to mohutné, velké a silné
ženy, které by nám dnes jistě nahnaly strachu —málem.
Byly nepředstavitelně smělé, bouřlivé, a drzé a jednaly
vždy se suverénní jistotou, protože vždy napřed vše po
znaly ve svém ďábelském duchu.

Cítily se být'vyvolené a jako bohové. Byly zcela novým
opakováním oněch ještě více zuřivějších kouzelníků na vy
sokém pohoří, kteří přišli o život při potopě.

Ie dojemné vidět, jak se spravedliví patriarchové museli
probíjet vším tímto zlem, i když Bůh jim uděloval mnoho
zjevení, ale za neustálého boje a utrpení, a jak se spása po
skrytých namáhavých cestách konečně dostala na zem, za
tímco se oněm satanovým přisluhovačům na vnějšek dařilo
a vše jim sloužilo.

Když jsem toto vše vídala, jak onen obrovský kruh vlivu
se šíří kolem těchto bohyň, tak i jejich velikou moc, jakou
měly nad zemí a vedle nich onu malou skupinku Panny Ma
rie, jejíž předobraz, který Eliáš spatřil v oblacích, chtěli filo
zofové na Kypru spojit v jedno s jejich lživými ohavnostmi,
a Ježíše, „ono naplnění všech přislíbení, jak chudý a trpělivý
učí a ted' před nimi stojí a jde vstříc křížil" —ach, to pro
mne bylo truchlivé a přecezde nebylo nic, než dějiny pravdy
a světla, které zasvitlo v temnotě a které přece temnota ne
pochopila až do dnešního dne.

Ale nekonečné je Boží milosrdenství! Viděla jsem, že
v záplavě potopy se velmi mnoho lidí obrátilo vlivem
hrozných událostí a úzkostí a že přišli do očistce a které
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také Ježíš při své cestě do předpeklí vysvobodil. Velmi
mnoho stromů přetrvalo i potopu a zůstalo stát na svých
kořenech a viděla jsem potom, že se opět zazelenaly, ale
většina z nich byla zanesena bahnem a zasypána.



9. Semiramis*

Matka Semirarnidina se narodila v krajině u Ninive. Tato
žena svým zevnějškem vypadala velmi nepřístupná, strohá,
ale uvnitř byla velmi prostopášná a krutá. Otec Semiramidy
byl Syřan a podobně jako její matka byl zapředen do strašli
vé pohanské modloslužby. Po jejím narození byl usmrcen,
což také souviselo s předpovídáním.

Semiramis se narodila daleko v Askalonu v Palestině
a potom byla vychována modloslužebnýrni kněžími u pas
týřů v pustině. Semiramis bývala jako dítě mnoho sama
na jakémsi kopci a vídala jsem u ní modloslužebné kněze
a také i její matku, jak při svých lovech u ní pobývá. Vi
děla jsem i Satana v nejrůznějších podobách, jak si s ní
hraje, tak, jako Ian Křtitel se stýkal s anděly. Vídala jsem
u ní i ptáky s pestrými péry, křídly, kteří ji předváděli
nejrůznější zajímavé hry. Již nevím všechno, co se s ní dá
lo, bylo to strašlivé modlářství. Byla krásná, velmi moudrá
a znala všechno světské umění a vše se jí dařilo.

Nejprve se vlivem předpovědi stala manželkou jednoho
dohližitele královských stád z Babylónu a potom manželkou
krále samotného. Tento pokořil jakýsi národ na severu a jed
nu jeho část dovlekl jako otroky do své země a tento lid,
když se později sama Semiramis ujala vlády, velmi pod ní
trpěl a musil spolupracovat na nepředstavitelných stavbách
Semiramidy. Semirarnis byla svým lidem pokládána za bo
hyni. Viděla jsem, jak její matka podniká ještě divočejší lovy.
Cestovala s malým vojenským doprovodem na velbloudech,
pruhovaných oslech a koních po krajině, viděla jsem ji
jednou v Arábii proti Ruděmu moři jak podniká veliký hon

' Semir-amis (arménsky: Schamirarn) —pověstná královna z Asýrie, dcera
bohyně Derkety, manželka krále Nina. Po jeho smrti vládla za svého
syna Ninya. Známé jsou visuté zahrady Semirainidiny v Assuru.
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a viděla jsem, jak tam v jednom městě přebývá Job. Tyto
lovící ženy byly velmi tučně a na koních seděly stejně jako
muži. Byly oblečeny až ke kolenům,kde jejich nohy byly
ovázány řemínky. Na nohách měly podrážky s dvěma vyso
kými podpatky, na kterých byly vymalovány postavy. Nosi—
ly krátké kabátky z jemných, pestrých peříček v nejrůzněj
ších barvách a vzorech. Na hrudi a na rukou se jim křížily
ozdoby z řemínků, posetých péry, ramena pokrýval límec
opět posázený bleskotavými kameny a perlami. Hlavu po
krýval jakýsi klobouk z rudého hedvábí nebo vlny, před
obličejem měly dvoudílný závoj, aby bud' jedním nebo dru
hým se chránily před prachem nebo před větrem. Na ra
menou měly také přehozený krátký plášť. Jejich loveckými
zbraněmi bylo kopí, luk a šípy, po straně měly štít.

Divoká zvířata se nepředstavitelně rozmnožila. Lovci je
lovili tak, že je sháněli z velikého území a obklíčili je a potom
ubíjeli, vykopávali i jámy, které přikrývali, aby do nich tato
zvířata chytili a potom je usmrcovali palcáty a sekerami. Vi
děla jsem, že matka Semiramidina také lovila zvěř, kterou
]ob popisuje pod jménem behemotf tygry a lvy. V těchto
prvních dobách jsem neviděla opice. Ina vodách jsem vídala
lovy. Všeobecně bývalo při vodách provozováno modlářství
a mnohé ohavnosti. Její matka nebyla navenek tak prosto
pášná jako Semiramis, přece však její bytost byla ďábelská,
strašlivě silná a šíleně směla.

Co to bylo za strašlivou věc, když v boji s obrovským
zvířetem (hrochem) se zřítila do moře. Seděla na drome
dáru a pronásledovala zvíře a tu se zřítila i s dromedárem
do moře. Byla uctívána jako bohyně lovu a dobroditelka
lidí.

Semiramis při svém návratu domů, když se vracela ze
svých loveckých a válečných výprav z Afriky, přišla i do
Egypta. Tato říše byla založena Mesraimem, vnukem Cha
movým, který při svém příchodu našel tam již jednotlivě
rozptýlené skupiny neušlechtilých vedlejších kmenů. Egypt
byl obydlen mnoha lidskými kmeny, a zde hned ten, hned

' Behemot (hebrejsky —hroch). V knize job 40,15-24 je toto zvíře popi
sováno jako „mistrovské dílo stvoření".
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onen kmen měl nadvládu. Když Semiramis přišla do Egyp
ta, byla tam již čtyři města. Nejstarší byly Théby, kde žil
kmen, jehož členové byli štíhlejší, lehčí a i zručnější než oni,
kteří přebývali kolem města Memfidy, kde tamní obyvate
lé byli malé podsadité postavy. Toto město leželo na levém
břehu řeky Nilu, přes niž vedl dlouhý most. Na pravém bře
hu ležel palác, v němž za časů Mojžíšových žila faraónova
dcera. Tamějšíobyvatelé tmavší pleti s kudmatými vlasy po
dobnýrni vlně byli již v prvních dobách otroky a nikdy
v Egyptě nevládli. Tito přišli do země jako první a vybudo
vali Théby, jak se domnívám přišli přes Afriku, ostatní přišli
přes Rudé moře a to v místech, kudy připutovali i Izraelité.
Třetí místo se je'mnovalo Chume a později Heliopolis. Toto
město bylo daleko na severu vzdáleno od Théb. Když Maria
a Josef s Ježíšem uprchli do Egypta, viděla jsem ještě ko
lem města mimořádně veliké budovy. Ještě více k severu
než Memfis, nedaleko od moře, leželo město Sais, myslím,
že je starší než Memfis. Každé z těchto čtyřměst mělo svého
vlastního krále.

Semiramis byla v Egyptě velmi uctívána a velmi po
zvedla svými záměry a svým ďábelským uměním tamější
modloslužbu. Viděla jsem ji v Memfidě, kde byly přiná
šeny i lidské oběti, jak provozuje svoje plány, zavádí čte
ní 2 hvězd a provozuje čarodějnichrí. Býka Apise' jsem
ještě neviděla, ale obrazy božstev s jakousi hlavou po
dobnou slunci a s nějakým ocasem. Ona zde také navrhla
plán první pyramidy, která byla vybudována na východ
ním břehu Nilu nedaleko Memfidy, při tom musel vše
chen lid pomáhat. Když byla stavba dokončena, viděla
jsem Semiramis, jak tam znovu přichází s několika sty
lidmi. Bylo to zasvěcení a Semiramis byla uctívána téměř
jako bohyně.

Pyramida byla postavena na místě, kde byla voda a baži
na. Byl pod ní vybudován základ z obdivuhodných pilířů,
jako jakýsi široký most, nad kterým se zvedala pyramida,

' Apis (egyptsky - hap) byl býk, uctívaný Egypťany v Memfidě jako po
svátný, on, živé opakování Phatovo, které platilo také jako vtělení Osi
risovo.
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takže člověk mohl pod ní podejít, vypadalo to jako veliký
sloupový chrám. Nalézalo se tam mnoho prostor, vězení a
velkých komnat a stejně i pyramida až ke svému vrcholu
obsahovala mnoho větších i menších prostor s otvory na
venek, a zde jsem vídala, jak z těchto otvorů visí a ve vět
ru vlají pruhy látek. Kolem pyramidy byly lázně a zahrady.
V této stavbě bylo i vlastní sídlo egyptské modloslužby, čte
ní z hvězd, kouzelnictví a všech strašlivých zmatků: byly
obětovány děti istarci. Hvězdopravci a kouzelníci přebývali
v pyramidě a tam mívali svoje ďábelská vidění. U těchto
lázní bylo celé veliké zařízení, aby se zde mohla čistit nilská
bahnitá voda. I později jsem vídala egyptské ženy v těchto
lázních velmi rozmamé, což bylo v souvislosti s hanebnými
obřady modloslužby. Tato pyramida příliš dlouho nestála,
byla zničena.

Lid byl strašlivě oddán pověrám a jeho pohanští kněží
se nacházeli v takové temnotě a byli ovládáni předpovídá
ním, až dokonce v Heliopoli shromažďovali snová vidění
lidí a zapisovali je a při tom vždy sledovali hvězdy. Ob
jevovali vždy a stále více magnetické osoby s ďábelskými
viděnírni a smíchávali dohromady navzájem pravdivé a
klamné a podle toho byla zaváděna pohanská modloslužba
a dokonce i počítání času bylo podle toho upraveno. Tak
jsem vídala, že božstva Isis a Osiris' nejsou nikdo jiný než
Asenat a Josef, jehož příchod hvězdopravci předpověděli za
svých démonických vidění a kteří je přijali do svého nábo
ženství. Když přišli, byli jako modly uctíváni a viděla jsem,
jak Asenat nad tím plakala a psala proti tomu psala.

Naši dnešní učenci, kteří píší o Egyptě, žijí ve velikém
omylu, protože mnohé pokládají u Egypťanů za dějiny, sku
tečnost a vědu, ale spočívá to jenom na klamných viděních
a na čtení 2 hvězd, při čemž lidé nadále mohou zůstat tak

' Isis (egyptsky Eset) - staroegyptská bohyně, sestra, manželka Osiri
sova, byla jedna z bohyň pohanského starověku. její nejslavnější sva
tyně byla na ostrově Fila. [ v pohanském Římě se její kult rozšířil, až
křesťanství mu učinilo konec.
Osiris, syn egyptského boha Země a bohyně nebes Nut, manžel své
sestry lsis, otec Horův. Jeho bratr Seth ho usmrtil a jeho mrtvolu roz
dělil na čtrnáct kusů.
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hloupí a zvířecí, jak tomu bylo u Egypťanů a to skutečně.
Učenci však pokládají takové démonické znalosti a tato ko
nání za nemožná a proto hodnotí Egypťany s přeceněním a
pokládají je za mnohem starší, protože již dávno museli mít
tak hluboké a učené věci.

Viděla jsem však, jak při příchodu Semiramidy do Mem
fidy to vypadalo s jejich časovými údaji, jak vše bylo nej
různějším způsobem přepjatoa popleteno. Chtěli vždy budit
zdání nejslavnějšího národa a tak vytvořili množství zmate
ných údajů časových a přidali i královské rody. A tím úplně
opustili zcela všechno pravdivé počítání a mnohokráte změ
nili svoje časové údaje, že potom si již zcela vůbec nevěděli
rady. K tomu ještě přistoupilo, že každý klamný údaj se
ihned snažili zvěčnit výstavbou nějaké budovy a velikými
nápisy, a tím tento klamný údaj byl teprve upevněn. A ta
ké počítali dlouhou dobu stáří svých předků i jejich potom
ků a to tím způsobem, jako kdyby úmrtí otce bylo současně
i dnem narození jeho syna. Králové, kteří se stále s kněžími
přeli o počítání času, přidávali předky, kteříani nikdy nežili;
byli zde i čtyřikrálové současné doby i stejného jména, kteří
vládli v Thébách, Heliopolí, Memfidě a v Saidách, a zde jsou
vypočítávání, jako by vládli po sobě. Viděla jsem také, že
jednou byl jeden rok počítán za 970 dní, potom opět roky
jako měsíce zase byly počítány. Viděla jsem také pohanského
kněze, jak zavádí počítání, kde za 500 roků vždy bylo počí
táno 1.100 roků.

Vídala jsem toto špatné počítání letopočtů a snažení
pohanských kněží v Arumě smísené s učením o sabatu,
kde také Ježíš mluvil před farizeji o Abrahámově povolání
a jeho pobytu v Egyptě a při tom mluvil i proti tomuto
egyptskému počítání dějin. Ježíš řekl farizejům, že svět ny
ní trvá 4.028 let; a když jsem slyšela, že toto ]ežíš vyslovil,
byl on sám stár právě jednatřicet roků.

V oněch dobách jsem také viděla lidi, kteří si velmi vyso
ko cenili Setha jako nějakého boha a konali daleké, nebez
pečné cesty k jeho domnělému hrobu, o kterém věřili, že
leží v Arábii. Připadá mně, že ještě někteří lidé z těchto lidí
žijí a jak putují tureckým územím, kde jsou milostivě a rádi
propouštění, ještě dnes k jeho hrobu.
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10. Melchisedech*

Často jsem vídala Melchisedecha, ale nikdy ne jako člově
ka, ale vždy jako bytost jiného druhu, jako anděla a vyslance
Božího. Nikdy jsem neviděla žádné jiné místo, kde by přebý
val,žádnou jeho vlast, žádnou rodinu, žádnou souvislost sně
čím; nikdy jsem neviděla, že by jedl, že by pil, neviděla jsem
ho spát a nikdy mně ani nepřipadla myšlenka, že by to byl
člověk.

Byl tak oblečen, jako v jeho době tehdy na zemi nebyl
oblečen žádný kněz, ale spatřovala jsem ho jako anděla
v nebeském Jeruzalémě, a vídala jsem později, jak Mojžíš
dal takový kněžský oděv zhotovit na Boží rozkaz. Viděla
jsem, jak Melchisedech vystupuje zde i tam, zprostředkuje
a zařizuje ve věcech, které se týkaly všech národů, například
při oslavě vítězství tehdy tak strašlivých válek. Kde vystou
pil a tam kde byl, vykonával vše silou, která nesnesla odpo
ru a působil svou osobností. Nikdo mu nemohl odporovat
a přece nepotřeboval žádné prostředky síly a všichni lidé,
přestože sloužili modlám, dbali jeho rozhodnutí a dali na
jeho radu. Nebyl nikdo, kdo by se mu vyrovnal, neměl žád
ného přítele, byl vždy zcela sám; někdy míval dva posly,
které přijímal a byli to běžci, oděni bile a v krátkém oděvu
a jejich starostí bylo tam, kde bylo zapotřebí, ohlásit jeho
příchod, potom je opět poslal zpět. To, co potřeboval, to měl,
to se mu dostávalo. Lidé, od nichž něco přijal, to nepostrá
dali a dávali mu to s radostí. Všichni tam, kde byl, se poklá
dali za šťastné a měli k němu úctu i bázeň. Zlí o něm žvanili,
ale přece se před ním pokořovali. lemu, této bytosti vyšší
ho druhu, se vedlo mezi těmito pohanskými lidmi, částečně

' Meld'iisedech (hebrejsky Melkit-sedek) byl král ze Salemu (]eruzalém)
a kněz nejvyššího Boha. V Novém zákoně poukazuje svatý Pavel v do
pise k Židům emo,- 7,1 nn. na Melchsedecha jako na lezsúv před
obraz.
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bezbožnými a částečně i smyslnými, jako se vede dodnes
každému vynikajícímu a zbožnému člověku, který kdekoli
vystupuje jako cizinec a rozšiřuje dobro. Tak jsem ho vídala
na dvoře Semirarnidy v Babylóně. Ta zde měla nepopsatel
nou nádheru a moc. Na její rozkaz vykonávali otroci
obrovské stavební práce a ona je utiskovala daleko krutěji
než farao děti ]akubovy v Egyptě. Stejně hrozný a strašný
byl i pohanský kult, kde lidé byli obětováni a až po krk
zahrabáváni do země. Byla zde všude hojnost smyslné roz
koše, nádhery, bohatství a umění a vše hraničilo až s nemož
ným. Semirarnis také vedla veliké války s obrovskými ma
sami vojska, ale vždy téměř proti národům na východě, na
západ nepřišla tak často, směrem na sever byly temné, tma
vé národy.

V její zemi však byl četný kmen lidský, který zůstal po
stavbě věže v Babylóně a ze kterého poznenáhlu vznikaly se
mitské kmeny. Žili jako malý pastýřský nárůdek pod stany,
pěstovali dobytek a slavili svou bohoslužbu v noci ve stanu,
který byl nahoře otevřen, nebo dokonce pod širým nebem.
Měli mnoho požehnání. Vše se jim dařilo a jejich dobytek byl
vždy zcela výjimečně krásný. Tento kmen chtěla Semirarnis,
ona ďábelská žena, vyhubit a podařilo se jíjiž jeho velkou část
zničit. Z požehnání, které spočívalo na tomto kmeni, Semira
mis poznala, že Bůh s ním má milosrdné úmysly, proto sama,
jako satanův nástroj, ho utlačovala. Když bída tohoto kmene
byla největší, viděla jsem, jak tam vstoupil Melchisedech. Při
šel k Semiramidě a požadoval, že musí povolit, aby tento
kmen odešel. Vytýkal jí také jejínepravosti a ona mu neodpo
rovala a on také vedl utiskovaný kmen rozdělený na různé
skupiny směrem k Zaslíbené zemi. Melchisedech měl jakopři
bytek v Babylóně stan a zde lámal chléb tomuto dobrému
kmeni, čímž tito lidé dostávali teprve sílu, aby se vydali na
cestu. VKanaanu jim vykázal tu i tam jednotlivá místa k obdě
lávání a dostali zemi, která měla rozdílnou hodnotu. Tito lidé
byli sami jím rozděleni podle své čistoty s úmyslem, že se
nesmí smísit s ostatními. Jejich jméno zní jako Samanové ne
bo Semanové. ]ednotlivým z nich přidělilMelchisedech kraji
nu u pozdějšího Mrtvého moře, aby ji osídlili, jejichměsto ale
bylo zničené se Sodomou a Gomorou.
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Semiramis přijala Melchisedecha s velikou bázní a s ta
jemným strachem před jeho moudrostí. Objevil se před ní
jako král ]itřenky, tj. nejvýchodnější, nejvzdálenější země.
Představovala si, že by si ji mohl vzít za ženu, ale on s ní
jednal velmi stroze, vytýkal ji její ohavnosti a oznámil jí zni
čení pyramidy, kterou u Memfidy vybudovala. Zděsila se a
byla velice malomyslná. Viděla jsem také trest, který ji po
stihl. Byla jako dobytče a byla velmi dlouhou dobu uvězně
na. Lidé jí házeli s pohrdáním trávu a slámu do jeslí, jen
jediný služebník u ní vytrval a ten ji dával jídlo. Opět by
la osvobozena, ale svoje nepravosti konala zase dál a na
novo. Konečně zahynula strašlivým způsobem. Byly ji vytr
hány z těla vnitřnosti. Dožila se stáří jednoho sta a sedmnácti
roků.

Na Melchisedecha se lidé dívali jako na proroka, mudrce,
jako na člověka vyššího řádu, kterému se vše daří. Tehdy a
později také bývalo více zjevení takových bytostí vyššího
řádu a to vše bylo tehdejším národům právě tak málo cizí,
jako když andělé navštívili a mluvili s Abrahámem. Bylazde
i zlá zjevení, vedle mnoha těchto dobrých, stejně jako vedle
dobrých proroků se vyskytovali i proroci falešní. Vyvedení
tohoto kmene z Babylónu mělo obdobu s historií a vyve
dením Izraele z Egypta; přece však nebylo jich tolik jako
Izraelitů.

Z kmene Samanů, které Melchisedech přestěhoval do
Zaslíbené země, viděla jsem tři muže v blízkosti Tábora
u takzvané Hory rozmnožení chlebů, jak bydlí v jeskyních
a to ještě dlouho před Abrahámovým příchodem. Měli
hnědou pleť, hnědší než Abrahám, byli oblečeni do kůže
a upevňovali si na hlavu veliký list na ochranu před slun
cem. Podle Henochova způsobu vedli zde svatý život, mě
li jednoduché svaté náboženství a mívali zjevení a jedno
duchá vidění. Bylo to v jejich náboženství, že Bůh se chce
spojit s lidmi a že oni pro to musí uskutečnit vše, co je
vůbec možné. Také obětovali, při čemž ze svého jednu tře
tinu zanechávali, aby se strávila na slunci, nebo ji tam
snad položili pro jiné hladové, což jsem také vídala. Vidč.L
la jsem, že tito lidé žijí zcela osaměle a odlišují se od tam
ních obyvatel této země, kteří tam tehdy ještě nebyli ve
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velikém počtu a tito lidé bydleli v sídlech daleko od sebe
rozptýlených a 'tato sídla byla vystavěna na způsob pev
ných stanových městeček. Viděla jsem, jak tito mužové ob
cházejí různými částmi země, vykopávají prameny, vyko
řeňují jednotlivé nevázanosti a kladou základní kameny na
jednotlivých místech, kde později byla vybudována města.
Viděla jsem, jak zahánějí z celých krajin zlé duchy a jak
je zapuzují na jiná zlá, bažinatá, mlžná místa. Viděla jsem
zde opět, že zlí duchové se více zdržují v takových špat
ných končinách. Vídala jsem často, že tito mužové často
s těmito duchy zápolili a proti nim bojovali. Zpočátku
jsem se divila, jak na místech, kde položili kameny, tato
místa potom opět zcela zpustla a zarostla travou, jak na
těchto místech měla jednou vzniknout města a přece jsem
viděla mnoho měst, která byla vybudována na těchto mís
tech, které oni vyznačili kameny, jako například Safet, Bet
saidu, Nazaret, kde oni na těchto místech pracovali, kde
později stál domek, ve kterém se odehrálo andělovo zvěs
tování Panně Marii, Gatefer, Seforia, v krajině, kde později
stával domek svaté Anny u Nazareta, Meggido, Naim,
Ainon, jeskyně u Betléma a u Hebronu, viděla jsem i za
kládání Michmethatu a mnoho jiných míst, která jsem již
zapomněla.

Na této hoře jsem viděla, jak tito mužové zde každý mě
síc se scházejí s Melchisedechem, který jim přinesl veliký
čtyřhranný chléb, který byl jistě tři čtvrteční stopy veliký,
poměrně silný a byl rozdělen v mnoho malých oddílů. Byl
nahnědlý a byl pečen v popeli. Viděla jsem, že Melchisedech
vždy k nim přišel sám, častokráte jsem vídala, že chléb nese
zcela lehce, jako by se vznášel v jeho ruce, častokráte když
se k nim již ale blížil, jsem vídala, jako by mu byl velký,
těžký a měl ho na své šíji. Domnívala jsem se, že je to tím,
protože on, když se k nim blížil, měl jim připadat jako člo
věk. Chovali se vůči němu s velikou úctou a vrhali se na
svoje tváře. Učil tyto muže pěstovat i víno na hoře Tábor a
také rozsévali semena nejrůznějších druhů rostlin na mnoha
místech země, které on jim dal a které tam ještě nyní divoce
rostou. Vídala jsem, jak denně 2 tohoto chleba jeden díl od
dělovali hnědým rýčem, se kterým také pracovali. ]ídali též
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ptáky, kteří k nim přilétali ve velikém množství. Měli také
určité svátky a znali také hvězdy, osmý den slavili obětmi
a modlitbou a stejně tak několik dní na konci roku. Vídala
jsem je, že také v neobydlené a neschůdné zemi vytvářejí
mnoho cest k místům, kde položili svoje základní kameny,
vykopali prameny, vyseli rostliny, takže lidé, kteří později
do této krajiny přicházeli, sledovali tyto cesty a sami od sebe
se usidlovali u pramenů a na životodámých místech, které
jim tak připravili. Vidala jsem, že často při svých pracích
byli obklopeni zlými duchy a mohli je i vidět, a vídala jsem,
jak je zapuzovali modlitbou a rozkazem je posílali pryč do
bažinatých pustých míst a jak oni prchali, a pak tito mužové
ve své práci pokračovali a dále uklízeli a čistili.

Připravili i cesty do Kány, Naimu, Meggida a tímto způ
sobem připravili i rodná místa všech proroků. Položili i zá
klady pro Abelmeholu i Dotaim a zřídili i nádherný pramen
pro koupání u Betulie. Melchisedech procházel ještě neznám
a sám kol dokola zemí a nikdo nevěděl, kde se zdržuje. Tito
lidé byli starší, ale při tom ještě velmi čilí. U pozdějšího Mrt
vého moře a v Judsku byla již města i nahoře v horní části
země, jen ještě v jejím středu nebylo stále nic. Tito lidé si
sami vykopali h_roba do něho se položili. leden byl u Hebro
nu, jiný na hořeTábor, další v jeskyních u Hebronu nedaleko
Safetu. Ve všeobecném smyslu byli pro Abraháma tím, čím
byl Jan Křtitel pro Ježíše. Oni připravili a čistili zemi a při
pravovali cesty, rozsévali dobré plody a přiváděli vodu pro
patriarchy Božího lidu. ]an ale připravoval cestu srdce k po
kání a ke znovuzrození v Ježíši Kristu. Oni konali pro Izraele
to, co Ian pro církev. Vidala jsem takové muže ale jednotlivě
na jiných místech, byli tam ustanoveni Mechisedechem.

asto jsem vídal Melchisedecha, jak dávno před dobou
Abrahámovou a Semirarnidinou v Zaslíbené zemi, která teh
dy byla ještě zcela pustá, se objevuje, jako by zemi pořádal,
jako by poznamenával a připravoval jednotlivá místa. Vidala
jsem ho zcela osamělého a myslívala jsem při tom, co zde
chce tento muž tak záhy, vždyť zde nikdo není. Tak jsem
ho vídala, jak na jakési hoře hloubí pramen, byl to pramen
řeky Jordánu. Měl jakýsi dlouhý, jemný vrták, který pronikl
do nitra hory jako paprsek. Tak jsem ho vídala na mnohých
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místech země, jak otevírá prameny. V prvních dobách před
potopou jsem vůbec nevídala, aby řeky pramenily tam
jako dnes a tak tekly, vídala jsem však, jak mnoho vody
stéká s jakési vysoké hory na východě.

Melchisedech přijal do držení mnoho zemí na východě
v Zaslíbené zemi tím, že je označil. Vyměřoval také místo
rybníku Bethesda. Položil kámen tam, kde měl jednou stát
chrám, ještě dříve, než byl Jeruzalém. Viděla jsem ho také,
jak zasadil jako zma dvanáct kamenů-drahokamů, které
ležely v Jordáně tam, kde při přechodu dětí Izraele řekou
stáli kněží s Archou a tyto drahokamy vyrostly. Melchise
decha jsem vždy vídala samotného mimo doby, kdy měl co
činit, aby usmiřoval, odděloval a vedl rodiny i celé kmeny
národů.

Vídala jsem také, že Melchisedech vystavěl jakýsi zámek
u Salemu. Ale spíše to byl stan s galeriemi a schodišti kolem
dokola, na způsob zámku Mensorova v Arábii. Jen základ
byl velmi pevný a vybudován z kamenů. Domnívám se, že
ještě v době Janově jsem viděla čtyři rohy tam, kde stávaly
hlavní pilíře. Tento zámek měl jenom velmi mohutný, ka
menný základ, který vypadal jako opevnění porostlé trávou,
protože Jan na tom postavil svou malou chatu z rákosí.
Onen stanový zámek byl místem, kde se zdržovalo mnoho
cizích lidí, kteří putovali krajinou, jakýsi druh volného, dra
hocenného útulku u příjemné vody. Snad tento zámek vlast
nil Melchisedech, kterého jsem vždy vídala jako rádce a vůd
ce kmenů, které sem tam putovaly, byly to národy i kmeny.
On je tam ubytovával a poučoval. Již tehdy to mělo jakýsi
vztah ke křtu.

Melchisedech zde měl jakýsi bod, odkud vycházel ke
svým stavbám v Jeruzalémě k Abrahámovi a jak bylo po
třeba. Také zde shromažďoval a rozděloval rodiny a lidi,
kteří se potom zde všude usidlovali. To vše bylo ještě
před obětováním chleba a vína, které, jak se domnívám,
se stalo v jakémsi údolí na jih od Jeruzaléma. Vybudoval
Salem, dříve ještě než budoval v Jeruzalémě. Tam, kde pů
sobil a stavěl, bylo to jako kdyby kladl základní kámen
budoucí milosti, jako kdyby usměrňoval pozornost na jed
no místo, jako kdyby započinal něco budoucího.

74



Melchisedech naleží k onomu kůru andělů, kteří jsou
ustanoveni nad zeměmi a národy, andělé, kteří přicházeli
k Abrahámovi a patriarchům a přinášeli jim poselství.
]sou protějškem archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.



ll. Job

Otec Iobův, velký kmenový vůdce, byl bratrem Falega,
syna Heberova. Krátce před jeho dobou došlo k rozptýlení
při stavbě babylónské věže. Měl třináct synů, z nichž nej—
mladší byl Job a bydlil severně od Černého moře, v kra
jině, kde bylo pohoří, kde na jedné straně bylo teplo a na
druhé chladno a mnoho ledu. Job je předkem Abrahámo
vým, jehož matka byla pravnučkou ]obovou a přivdala se
do rodiny Heberovy. Job ještě mohl žít v době, kdy se na
rodil Abrahám. Bydlel na různých místech a svoje muka
si vytrpěl pokaždé jinde. Poprvé měl klid devět roků, po
tom sedm a nakonec dvanáct let, ale vždy ho stihlo utrpe
ní na nějakém novém místě. Nikdy nedopadl tak docela
zle, aby už vůbec nic neměl, byl chudý jen v tom smys
lu vůči dřívějšku, zatím co ze zbytku zaplatil vždy svoje
dluhy.

]ob nemohl zůstat v domě svých rodičů, měl zcela jiné
smýšlení. Modlil se k jedinému Bohu v přírodě, zvláště ve
hvězdách a ve všech změnách světla. Mluvil vždy o obdi
vuhodných dílech Božích a měl čistší bohoslužbu. Putoval
se všemi svými severně od Kavkazu. Zde byla velmi ubohá
krajina a domnívám se, že tam nyní přebývá národ s plos
kými nosy, vysokými lícními kostmi a malýma očima. Zde
však Job poprvé započal a vše se mu dařilo. Všude shro
mažďoval ubohé, opuštěné lidi, kteří bydleli v jeskyních a
lesích a aby žili, neměli nic jako ptáky a jiná zvířata, která
chytali a jejich maso jedli syrové, až Job je naučil, jak toto
maso připravovat. Obdělával s nimi zemi a oni sami vše
kolem překonávali. 10b a jeho lidé nosili tehdy jenom má
lo oblečení. Bydleli ve stanech. Job zde záhy vlastnil veliká
stáda, mezi nimi bylo mnoho pruhovaných oslů a jinými
skvrnami pokrytá zvířata. Jednou se mu narodili současně
tři synové, podruhé zase tři dcery. Neměli zde však žádné
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město, ale tu i tam putovali se svými stády po svých polích,
která byla jeho majetkem a rozprostírala se sedm hodin dale
ko. Nepěstovali v této bažinaté krajině žádné obilí, ale určitý
tlustý rákos, který rostl ve vodě a měl dřeň, kterou jedli
jako kaši, nebo .praženou. Maso zpočátku vysušovali v ja
mách na slunci, až Iob je naučil vařit. Pěstovali i mnoho
druhů dýně k obživě.

Job byl nepopsatelně něžný, milý, spravedlivý a dobro
činný a pomáhal všem ubohým lidem. Byl i velmi čistý. Žil
v důvěrném styku s Bohem a Bůh se mu často zjevoval skrze
anděla, nebo bílého muže, jak to oni sami nazývali. Tato
zjevení andělů se dála v podobě zářících jinochů, kteří ne
měli vousy. Nosili bílé dlouhé oděvy, které vytvářely četné
splývající záhyby nebo pruhy, nebylo to proto, aby se odli
šovali. Bývali přepásáni a brali si jídlo i nápoje. ]ob býval
ve svém utrpení utěšován Bohem a takovými postavami,
kteří soudili jeho přátele, synovce a příbuzné. Neuctíval žád
né modly jako ostatní lidé kolem, ti si dělali nejrůznější ob
razy zvířat a jim se klaněli. On si však vymyslel obraz vše—
mohoucího Boha a sám si jej zhotovil. Byla to postavička
dítěte s paprsky kolem hlavy, které drželo ručky jednu pod
druhou a v jedné ruce mělo kouli, na které byly zobrazeny
mořské vlny a na nich lodička. Domnívám se, že to mělo
připomínat potopu, o které Job často se svými dvěma nejdů—
věmějšími služebm'ky rozmlouval a také mluvilo moudrosti
a milosrdenství Božím. Postava dítěte byla lesklá jako z ko
vu, mohl ji všude nosit s sebou. Modlil se před ní a před ní
obětoval obilí, které spaloval. Kouř vystupoval jakoby skrze
nějaký trychtýř .do výše. Zde ]oba postihlo jeho první ne
štěstí. Docházelo k bojům a sporům mezi každým z utrpení,
neboť]ob měl ve svém okolí mnoho zlých kmenů a postupně
odcházel výš a výše do pohoří, na Kavkaz, kde zase znovu
začal a kde se mu opět vše dařilo. Zde se jeho lidé opět
začali více oblékat a vedl již mnohem dokonalejší způsob
života.

Z tohoto druhého místa svého pobytu se vydal ]ob na
dalekou cestu do Egypta, kde tehdy pastýřští králové z vlas
ti ]obovy ovládali určitou část země. Později byli tito krá
lové znovu jedním egyptským králem vyhnáni. ]ob pro syna
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jednoho z těchto pastýřských králů doprovázel nevěstu do
Egypta, tato nevěsta byla s ním spřízněna. Donesl s sebou
bohaté dary a měl jistě třicet velbloudů a mnoho služebm'ků.
Když jsem viděla zde v Egyptě vše, byl ]ob mohutný, veliký
muž, jeho pleť měla příjemnou žlutohnědou barvu a měl
rudé vlasy —Abrahám měl pleť mnohem světlejší barvy, lidé
v Egyptě byli proti nim špinavě hnědí. ]ob byl v Egyptě
velmi nerad a viděla jsem, že se často plný touhy díval
směrem na východ po své vlasti, která ležela jižněji než nej
zazší země svatých Tří králů. Slyšela jsem ho, jak před svý
mi služebníky naříkal, že by raději žil s divokými zvířaty
než s těmito lidmi zde v Egyptě, neboťbyl velmi zarmoucen
nad jejich strašlivou modloslužbou. Obětovali jisté strašlivé
modle s pozdviženou volskou hlavou a s široce otevřenou
tlamou i živé děti, které kladli této modle do jejích rozžha
vených paží.

Pastýřský král, pro jehož syna Iob dovedl do Egypta
nevěstu, by ho byl chtěl rád podržet u sebe a vykázal mu
za sídliště Matareu. Toto místo tehdy bylo zcela jiné než
později, když se na témže místě zdržovala svatá Rodina,
přece jsem viděla , že ]ob bydlel na témže místě jako poz
ději svatá Rodina a že pramen, ze kterého čerpala Panna
Maria, byl již jemu ukázán. Když Panna Maria nalezla
tento pramen, byl jenom zakryt, ale vespod byl již vyzděn.
Job také používal kamene, který byl při prameni, ke své
bohoslužbě. Krajinu kolem svého bydliště osvobodil svou
modlitbou od divokých a jedovatých zvířat. Míval zde ta
ké vidění 0 spáse lidí a také o zkouškách, které před ním
ještě stály. Velmi horlil proti ohavnostem egyptského lidu
a proti obětování lidí a myslím, že tyto oběti byly zasta
veny.

Když se znovu vrátil do své vlasti, postihlo ho druhé
neštěstí. A když ho neštěstí postihlo potřetí po dvanácti lé
tech klidu, sídlil více na jih a bylo to od jericha přímo na
východ. Domnívám se, že mu toto území bylo dáno po jeho
druhém utrpení, protože byl všude velmi milován a ctěn
pro svoji velikou spravedlivost, bázeň vůči Bohu a svoje vě
dění. Začal zde všechno znovu od začátku v určité velmi
rovinaté krajině. Na jakémsi návrší, které bylo úrodné, běha
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la nejrůznější ušlechtilá zvířata i velbloudi, žili zde ale divo
ce, takže si je člověk mohl i chytit, jako u nás divoké koně
na vřesovišti.

Na tomto návrší se usídlil, stal se velmi bohatým a vybu
doval i město, tak velmi vzrostl jeho význam. Město, jehož
domy byly vybudovány na kamenných podezdívkách, kte—
ré nahoře nesly látkové střechy, a když byl Job v plném roz
květu, přepadlo. ho zase třetí soužení a tehdy také strašlivě
onemocněl. Když i toto všechno přestál s velikou moudrostí
a trpělivostí, zase se zcela uzdravil a měl ještě mnoho Synů
a dcer. Domnívám se, že zemřel ještě po velmi dlouhé době,
když sem vnikl veliký národ.

I když jeho příběh je v knize Job zcela jinak vyprávěn,
přece je tam o něm mnohem více skutečného a domnívám
se tak; chtěla bych to vše od sebe odlišit. V historii o služeb
nících, jak tak rychle po sobě přicházeli, je nutno pozname
nat, že slova: „A když ještě o tom mluvil,“ znamenají správ
ně, když ještě jeho poslední utrpení bylo v živé paměti lidí
a ještě z ní nevymizelo.

Že Satan předstoupil před Boha s božími dětmi a obža
loval ]oba, to je také jen tak sestaveno dohromady. Tehdy
měli zlí duchové mnoho styků s modlářskými lidmi a často
se jim zjevovali v podobě andělů. A tak byli také zlí sousedé
]obovi proti němu navádění, ]oba pomlouvali a říkali, že
Bohu dobře neslouží, že má všeho nadbytek a že je mu snad
né být dobrým. A tu chtěl Bůh ukázat, že utrpení jsou čas
to jen zkouškou atd. Přátelé, kteří mluví kol dokola o ]o
bovi a jeho osudu, měli být ti, kteří s ním byli spřátelení.
]ob s touhou očekával Vykupitele a přispěl Davidovu kme
ni a má vztah k Abrahámovi skrze jeho matku, která patřila
k jeho potomstvu, jako předkové svaté Anny k Panně Marii.

]eho příběh a jeho rozhovory s Bohem byly obšírně
zaznamenány dvěma z jeho nejvěrnějších služebníků, kte
ří u něho byli činni jako správci majetku, a to slovy jeho
vlastních úst, jak jim to sám vyprávěl. Tito dva služeb
níci se nazývali Hai a Uis nebo Ois. Psali na stromové
kůry. Tento příběh byl od jeho potomků pokládán za
svatý a přecházel z pokolení na pokolení až k Abrahá
movi, i ve škole Rebeky byly kananejské ženy poučovány
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a vychovávány těmito příběhy, aby se vždy uměly podři
zovat Bohu při jeho zkouškách.

A tak tato historie se dostala skrze ]akuba a Josefa k dě
tem Božím v Egyptě a Mojžíš ji sebral dohromady a jinak
upravil, aby Izraelité utlačovaní v Egyptě ji mohli užívat a
ve svých zkouškách a těžkostech na poušti z ní mohli čerpat
sílu, neboť byla mnohem obsáhlejší a bylo v ní mnoho věcí,
kterým by nebyli rozuměli i to, co by jim nemohlo posloužit.
Šalamoun pak vše ještě jednou přepracoval, mnohé vypus
til a ze svého další přidal. A tak tato pravdivá historie se
stala výchovnou knihou, plnou Iobovy moudrosti, Mojžíšo
vy i Šalamounovy a tak člověk mohl již těžko z toho vybrat
vlastní historii ]obovu, neboť tato jeho historie byla lidu při
blížena ještě navíc použitím krajových a lidových jmen země
Kanaan a proto si mnozí mysleli, že ]ob byl Edomita.

80



12. Abrahám*

Abrahám a jeho prarodiče byli vlastní velké plemeno vel
kých lidí. Vedli pastýřský život a vlastně nebyli doma v Uru
v Chaldeji, ale jen se tam přistěhovali. Tito lidé měli svoji
vlastní moc a spravedlnost. Zabírali zde i tam celou krajinu,
kde se nacházela dobrá pastva, vyznačili si hranice, postavili
kameny a vybudovali z nich oltář, a jimi vyznačená a ohra
ničená země byla pak jejich vlastnictvím. V jeho mládí se
mu přihodilo něco podobného jako dítěti Mojžíšovi tím, že
jeho kojná mu zachránila život. Hlavě celé země bylo proro—
kováno, že se narodí zázračné dítě, které by mu mělo být
nebezpečné. I učinil proti tomu opatření, proto se matka Ab
rahámova ukrývala a tak se Abrahám narodil v téže jeskyni,
ve které i Eva ukryla Seta. Abrahám zde byl také svou koj
nou Marahou potají vychován. Maraha žila jako chudá otro
kyně v pustině, pracovala a měla svoji chýši v blízkosti jes
kyně, která podle ní byla nazvána Ieskyní mléka, a kde také
na svoji prosbu byla Abrahámem pochována.

Abrahám byl neobyčejně vysoký, jeho rodiče si jej zase
vzali z jeskyně zpět k sobě, protože si lidé o něm mohli
myslet, že se narodil dříve, než se objevilo ono proroctví.
Ocitl se přece jenom zase v nebezpečí pro svoji předčas
nou moudrost. Jeho chůva s ním opět uprchla a ukryla ho
po jistou dobu v jeskyni. Tehdy bylo zavražděno mnoho
dětí jeho stáří. Abrahám tuto chůvu velmi miloval a vozil
ji později při svých cestách na velbloudu s sebou. Bydlel
s ní také v Sukkotu. Když umírala, bylo jí sto let a Abra
hám jí připravil hrob v jeskyni v bílém skalním masivu,
který se zmenšoval jako pahorek a obsahoval jeskyni. Tato

' Abrahám je první ze tří patriarchů (praotců). jeho původní jméno
Abrám = Vznešený otec nebo Otec mnoha národů. Žil mezi roky 1900
až 17GBpřed Kristem.
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jeskyně byla místem zbožnosti, zvláště pro matky. V této
celé historii byl tajemný předobraz následujícího proná
sledování, které měla vytrpět Panna Maria s ]ezula'tkem,
když se zde v této jeskyni ukrývala před Herodovými vo
jáky, kteří dítě hledali.

Otec Abrahámův znal mnoho tajemství a měl mnoho
milostí. Lidé jeho kmene měli dar, že našli v zemi zlato
a on z něho zhotovoval malé podoby model, podobné
těm, které Ráchel odcizila Labanovi. Ur je místem na se
verním okraji Chaldeje. Viděla jsem v této krajině na mno
ha kopcích i v rovině, jak vystupuje bílý oheň, jako by ho
řela země. Nevím však, zda tento oheň byl přirozený nebo
zda byl zažehnut lidmi. Abrahám byl veliký znalec hvězd,
on také spatřoval i vlastnosti věcí a vlivy hvězd na naro
zení člověka, vše pozoroval ve hvězdách, ale se vším se
obracel na Boha a ve všem ho následoval a sám jedinému
Bohu sloužil. Učil v Chaldeji také ostatní této vědě, ale on
sám zase vše dovedl zpět k Bohu. Viděla jsem, že ve vidě
ní přijal od Boha rozkaz, aby odešel pryč.

Bůh mu ukázal jinou zemi a Abrahám, aniž se ptal,
ihned následujícího jitra vybídl všechny lidi, aby se vyda
li na cestu a odtáhli. Potom jsem viděla, jak postavil svo
je stany v jedné krajině Zaslíbené země, která mně kolem
dokola připomínala krajinu, kde později stál Nazaret.
Abrahám zde sám vystavěl podlouhlý oltář z kamenů a
nad ním vztyčil stan. Když pak klečel před tímto oltá
řem, sestoupil na něho jas s nebe a objevil se anděl, vy
slanec Boží, vystoupil před něho a mluvil s ním a předal
mu nějaký skrz naskrz svítící dar. Anděl mluvil s Abra
hámem a tak přijal tajemství požehnání, svátost nebes
kou, rozhalil svoje roucho a položil si to na hruď. Bylo
mně ale řečeno, že toto je svátost Starého zákona. Abra
hám jeho obsah ještě neznal. Toto tajemství bylo mu za
haleno, jako nám obsah Velebné svátosti. Bral to pro sebe
jako svátost a bylo mu to dáno jako zástava pro přislí
bené potomstvo. Anděl byl bytostí shodného druhu jako
ten, který svaté Panně zvěstoval početí Mesiášovo, i on
byl tak něžný a klidný ve své konání a nebyl tak rychlý
a hbitý jako další andělé, které vidím vykonávat jejich
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službu. Domnívám se, že Abrahám vždy při sobě nosil
toto tajemství. Anděl s ním mluvil také o Melchisedecho
vi, který bude před ním slavit oběť, která se naplní po
příchodu Mesiáše a bude trvat na věčné časy.

Abrahám pak vyjmul z jakési skříňky pět velikých kostí,
které položil na oltář ve tvaru kříže. Zapálil před tím svět
lo a obětoval. Oheň planul jako hvězda a byl uprostřed bílý
a jeho hrot byl červený.

Viděla jsem také Abraháma se Sárou' v Egyptě. Přišel
tam kvůli hladu, který postihl Zaslíbenou zemi, ale také
proto, aby odtamtud odnesl poklad, který se tam dostal
prostřednictvím jedné Sářiny příbuzné. Tuto věc mu při
kázal Bůh. Tento poklad byl soupis rodu dětí Noemových
a zvláště od Sema až po jeho časy, byly to zlaté k sobě
seřazené trojúhelníčky. Tento poklad odnesla s sebou do
Egypta dcera sestry Sářiny matky, která s pastýřským li
dem Jobova pokolení, tj. s postranními, zdivočelými členy
rodu přitáhla do Egypta a tam sloužila jako děvečka. Ten
to poklad odnesla jako Ráchel Labanovy bůžky. Tento ro
dokmen byl vytvořen jako miska z vah s připojenými ře
tízky. Tyto řetízky sestávaly z trojhranných kousků, které
navazovaly jeden na druhý a byly k nim připojeny i ved
lejší linie jejich rodů. Na těchto kouscích kovu byly vy
obrazeny postavy i jména členů rodu Noemova a zvláště
od Sema a když člověk tyto řetízky spustil, pak to všech
no leželo pohromadě v misce. Slyšela jsem také, ale potom
zapomněla, jak vysoká byla částka, o kterou se zde jedna
lo. Seznam rodu přišel do rukou kněží, kteří však z něho
pro svoje neustálé výpočty stejně nic správného nevypo
čítali.

Když byl farao navštíven těžkými ranami, radil se se
svými modloslužebnými kněžími a při tom dal Abrahá
movi všechno, oč požádal.

Když se zase Abrahám vrátil znovu do Zaslíbené země
zpět, viděla jsem Lota u jeho stanu a Abrahám mu ukazo—

' Sára : Kněžna. Polosestra a manželka Abrahámova (Gn 10,11 nn,
20,2 nn). Byla pokládána za mateř lzraele. Leží pochována v jeskyni
u Makpely.
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val rukou všechno kolem: Abrahám měl ve svém chování
a ve své bytosti mnoho ze zvyků svatých Tří králů. Byl
oděn do dlouhého, vlněného, bílého oděvu s rukávy, na
tomto oděvu měl pletený bílý pás s třásněmi a vzadu visel
jakýsi druh kapuce. Na hlavě nosil čepičku a na hrudi
hrudní štít z kovu nebo drahých kamenů. Měl také dlou
hý vous. Nemohu říci, jak byl dobrý a štědrý. Když měl
něco, co by se někomu jinému mohlo líbit, zvláště z
dobytka, pak mu to ihned daroval, neboť byl zvláště
nepřítelem závisti a i touhy po majetku. [ Lot byl podobně
oblečen, ale nebyl tak veliký jako Abrahám &nebyl ani tak
ušlechtilý. Byl sice dobrý, ale měl přece jen touhu po
majetku. Viděla jsem však, že se jejich služebníci často
střetávají a viděla jsem, jak Lot odtáhl. On však odcházel
v mlze. Nad Abrahámem jsem viděla světlo a viděla jsem
to, jak potom složil svoje stany a putoval kol dokola a že
vybudoval oltář z kamení, které nalezl na poli a nad tím
vztyčil stan. Lidé byli velmi zruční, že uměli leccos vysta
vět z hrubých, neotesaných kamenů a že uměli přiložit ru
ku k dílu jak pán, tak i sluhové. Tento oltář stál v končině
u Hebronu v pozdějším bydlišti Zachariášově, otce Jana
Křtitele. Krajina, kam odešel Lot, byla velmi dobrou kraji
nou, jako byly tyto končiny u Jordánu vůbec. Viděla jsem
také, jak byla popleněna města této krajiny, kde Lot bydlel
a jak Lot byl odsud s veškerým majetkem odvlečen. A vi
děla jsem, jak to jeden uprchlík vyprávěl Abrahámovi a
jak se Abrahám modlil a potom se všemi svými služební
ky vytáhl a nepřítele přepadl a svého příbuzného osvobo
dil a jak Lot za to děkoval a litoval toho, že se od Abra
háma oddělil. Vídala jsem také, že nepřátelé a váleční
vůdcové vůbec a zvláště obři, kteří byli neobvykle silnými
lidmi a vše si vynucovali silou a hrubým vzdorem a kte
rým zase to bylo stejným způsobem odplaceno, nebyli tak
oblečeni jako Abrahámovi lidé. Byli oblečeni v užší a krat
ší šaty, které se skládaly z více částí a měly mnoho knof
líků, hvězd a ozdob.
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13. Melchisedechova oběťchleba a vína

Melchisedecha jsem u Abraháma vídala častěji. Přišel
způsobem, jakým obvykle k Abrahámovi chodí andělé. Jed
nou mu přikázal, aby přinesl trojnásobnou oběť a to holu
by a jiné ptáky a prorokoval o Sodomě a o Lotovi, oznámil,
že zase k němu .přijde, aby obětoval chléb a víno, řekl také,
o co by Abrahám měl Boha prosit. Abrahám měl k Melchi
sedechovi velikou úctu a byl plný očekávání na přislíbenou
oběť,proto postavil překrásný oltář a obklopil ho listnatým
loubím. Melchisedech, když přicházel k oběti chleba a vína,
dal Abrahámovi vědět skrze posly o svém příchodu jako
král ze Salemu. Abrahám mu vyšel vstříc, poklekl před ním
a přijal jeho požehnání. Stalo se to v údolí jižně od úrodného
údolí, které se táhne ke Gaze.

Melchisedech přišel směrem od pozdějšího Jeruzaléma.
Měl při sobě zvíře, šedé a velmi rychlé, s krátkým širo
kým krkem, které bylo po obou stranách naloženo. Na
jedné straně neslo nádobu s vínem, která na straně, jíž le
žela na boku zvířete, byla plochá a na druhé straně neslo
truhlici, ve které byly narovnány kulaté, ploché, vedle se
be naskládané chleby a tentýž kalich, který jsem později
spatřila při ustanovení Nejsvětější svátosti při poslední ve
čeři, a poháry, které měly podobu malých soudků. Tyto
nádoby nebyly ani ze zlata, ani ze stříbra, ale byly prů
hledné, jakoby z nějakého hnědého drahokamu, jako by
byly rostlé, ne udělané. Melchisedech při svém putování
jako učitel činil dojem jako pán. Byl velmi štíhlý a vysoký,
neobyčejně vážný a jemný. Nosil dlouhé roucho, tak bílé
a světlé, že mně často připomínalo bílé roucho, jaké se ob
jevilo u našehO'Pána při jeho proměnění. Bílé Abrahámo
vo roucho bylo proti tomu úplně bez světla. Nosil také
pás s písmeny, jako to později nosili židovští kněží a vidě
la jsem, že i on jako oni nosil čepici se záhyby na hlavě
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při oběti. Jeho vlasy byly zářivě žluté, jako světlé a dlouhé
hedvábí. Ieho tvář byla plna záře.

Když se Melchisedech blížil, byl již král ze Sodomy
u Abraháma ve stanu a kolem dokola bylo mnoho lidí se
zvířaty, pytly a bednami. Všichni byli velmi tišší a slavnostní
a plní úcty vůči Melchisedechovi, jehož přítomnost je učinila
tak vážnými. Přistoupil k oltáři, na kterém byl jakýsi druh
svatostánku, do kterého postavil kalich, na tomto oltářibyla
také prohlubenina, domnívám se pro oběť. Abrahám zase
jako vždy při oběti položil na oltář Adamovy kosti, které
měl již před tím v arše Noe. Upěnlivě prosili před ním, aby
Bůh naplnil své přislíbení Mesiáše, přislíbení, které Bůh dal
Adamovi. Melchisedech napřed položil přes oltář červenou
pokrývku, kterou přinesl s sebou a přes tuto položil jinou
průhlednou a bílou. Jeho slavnost mě připomínala mši sva
tou. Viděla jsem ho, jak pozvedá chleba a víno, jak obětuje,
jak žehná a láme. Abrahámovi potom podal kalich, který se
později stal kalichem poslední večeře, aby se napil, ostatní
pili z menších nádobek, které podával Abrahám a nejpřed
nější mužové, kteří byli přítomni, celému množství lidu, po
dobně i nalámaný chléb. Dostali větší kousky, než byly ty,
které byly rozdávány v první době přislavení poslední veče
ře. Viděla jsem, že tyto kousky zářily, byly však jenom po
svěceny, ne proměněny. Andělé nemohou proměňovat.
Všichni přítomní byli povzbuzeni a k Bohu obrácení.

Melchisedech podal Abrahámovi chléb a víno k požití,
a on přijal jemnější, zářivější chléb než ostatní. Dostal také
velkou sílu a takovou pevnost víry, že později vůbec ne
váhal, když měl obětovat na Boží rozkaz syna přislíbení.
Prorokoval a vyřkl slova: „To není to, co dá na Sinaji Moj
žíš levitům." Nevím, zda také Abrahám sám přinesl oběť
chleba a vína, ale to vím, že kalich, ze kterého pil, je ten
týž kalich, ve kterém Ježíš ustanovil Nejsvětější svátost.

Když Melchisedech žehnal Abrahámovi při obětování
chleba a vína, tu ho posvětil na kněze. Vyslovil nad ním
slova: „Mluví Pán k mému Pánu, posaď se po mě pravici,
ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova. Pán to
přísahal a nebude toho litovat!" Vložil na Abraháma svoje
ruce a tento mu potom dal desátek, a poznala jsem velký
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význam, že Abrahám po své posvěcení dal desátek. ]iž si
více nevzpomínám na příčinu, proč toto bylo důležité.
(Srovnej 7.kapitolu dopisu Židům). Viděla jsem také, když
David napsal tento žalm, že měl vidění, ve kterém spat
řil, jak Melchjsedech světí Abraháma a prorocky opakoval
slova: „Posad' se po mě pravici,“ která měla svůj vlastní
smysl. Když mě bylo ukázáno ve formě vidění a obrazu
věčné plození Syna z Otce, pak jsem vídala, jak Syn vy
chází z Otcovy pravice v jakési formě světla, které bylo
ohraničeno trojúhelníkem, tak jak zobrazujeme Boží oko,
v jehož horním rohu jsem spatřila Ducha svatého. Přece
to vše se nedá vyslovit.

Evu jsem viděla, jak vystupuje z pravého boku Adamo
va, a viděla jsem, že Praotcové nosili požehnání na pravici,
a že děti, jimž toto požehnání předávali, stavěli po své pravi
ci. I Ježíš přijal ránu kopím do svého pravého boku a jak
Církev vyrůstá také z jeho pravého boku. Tím, že vstupu
jeme do Církve, vstupujeme také do pravého boku Kristova
a jsme ním spojení se svým nebeským Otcem.

Domnívám se, že touto obětí a posvěcením Abraháma
bylo na zemi naplněno Melchisedechovo poslání, neboť
jsem ho potom již více nevídala. Kalich se šesti poháry za
nechal Abrahamovi.
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14.Abrahám přijímásvátost Starého úkonu

Abrahám seděl a modlil se před svým stanem pod vel
kým stromem, kol kterého vedla vojenská silnice. Často zde
sedával, aby těm, kteří jsou na cestě, mohl prokazovat po
hostinství. Při své modlitbě vzhlížel k nebi a spatřil ve vi
dění Boha jako sluneční paprsek, který mu zvěstoval pří
chod tří bílých mužů. Potom obětoval beránka na oltáři a
viděla jsem ho, jak před tímto oltářem ve vytržení na ko
lenou prosí o spásu lidí. Oltář stál napravo před velkým
stromem ve stanu, který byl nahoře otevřen, ještě dále na
pravé straně před stromem stál druhý stan, kde bylo opat
rováno bohoslužebné náčiní a kde se také Abrahám ponej
více zdržoval, když měl co činit se svými pastýři, kteří sídlili
v okolní krajině. Ještě dále pak od tohoto místa, ale na druhé
straně silnice, stál stan Sáry a její domácnosti, ženy vždy
bydlely odděleně.

Oběť Abrahámova byla téměř u konce, když spatřil, jak
andělé přicházejí po silnici. Putovali stejně od sebe vzdá
leni a šli jeden za druhým s podkasanými šaty. Abrahám
jim spěchal vstříc, mluvil před nimi skloněn k Bohu a
vedl je před oltářní stan, kde spustili své dosud podka
sané šaty a poručili Abrahámovi, aby poklekl. Viděla jsem
ono zázračné konání, které se odehrávalo na Abrahámovi,
který byl ve vytržení prostřednictvím andělů ve velmi
krátké době, jak se vůbec odehrává všechno, co se stane
v tomto stavu. Viděla jsem, že první anděl zvěstoval klečí
címu Abrahámovi, že Bůh chce, aby z jeho pokolení vze—
šla neposkvrněná, bezhříšná Panna, která také jako nedot
čená Panna se stane matkou Vykupitele. On sám má nyní
přijmout to, co Adam svým hříchem ztratil. A nyní mu
anděl podal zářící sousto a dal mu napít z malého poháru
nějaké světlé tekutiny. A potom slavně žehnaje mu svou
pravicí učinil jemu znamení od hlavy až dolů, pak od jeho
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pravého ramene přes hruď tam, kde se tyto tři linie po
žehnání spojily. Nato podal anděl oběma rukama něco zá
řícího jako obláček směrem ke hrudi Abrahámově a spat
řila jsem, jak to do něho vstoupilo a i já jsem měla dojem,
jako kdyby přijímal Nejsvětější svátost.

Druhý anděl zvěstoval Abrahámovi, že i on má stejným
způsobem, jakým je přijalpřed svou smrtí, zase předat prvo
rozenému synu Sářinu a že jeho vnuk jakub bude otcem
dvanácti synů, ze kterých má vzejít dvanáct kmenů. Anděl
také řekl, že toto požehnání má být ]akubovi vzato a potom,
až potomstvo ]akubovo vyroste v celý národ, potom toto
požehnání má být zase uzavřeno do Archy úmluvy jako po
žehnání celého národa, které bude zachováno modlitbou.
Ukázal mu, že přes bezbožnost lidí toto požehnání má být
otcem slíbené panny. Slyšela jsem také o tomto přislíbení,
že toto tajemství o spáse světa má být předáno i pohanům
prostřednictvím šesti prorokyň a hvězd, že spása světa při
jde skrze Pannu.

Toto vše poznal Abrahám ve svém vidění a spatřil ta
ké, jak se na nebi objevila tato Panna a viděl, jak po její
pravici se vznáší anděl, který se ratolestí dotýkal jejích úst.
Z pláště Panny pak vypučela Církev.

Třetí anděl zvěstoval Abrahámovi narození syna Izáka.
Viděla jsem, jak se Abrahám velmi zaradoval nad přislí
benou svatou Pannou a ono vidění, které o ní měl, způso
bilo, že ani na Izáka nemyslel a já se domnívám, že ono
přislíbení Panny mu také později usnadnilo i vyplnění Bo
žího příkazu, když měl obětovat Izáka. Po tomto svatém
konání jsem teprve spatřila, jak hostí anděly a i to, jak se
Sára usmívá. Viděla jsem Abraháma, jak také dává andě
lům doprovod a prosí za Sodomu.

Když se Abrahám probral ze svého vytržení, zavedl
anděly pod strom, položil kolem něj na zem nějaké nízké
stoličky, na které si andělé sedli, aby jim mohl umýt nohy.
Nyní Abrahám spěchal do Sářina stanu, aby jim mohla
připravit jídlo, které ona, když bylo hotové, donesla zaha
lena závojem na poloviční cestu. Po jídle doprovázel Abra
hám anděly kus cesty a protože s ním mluvili o naroze
ní syna Izáka, smála se Sára, když to uslyšela, jelikož se
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zezadu přiblížila k oplocení stanu. Viděla jsem mnoho
krotkých holubů před stany, kteří byli krotcí jako slepice.
Jídlo se sestávalo právě z těchto holubů, dále byl podáván
kulatý chléb a med.

Abrahám již dávno při svém odchodu z Chaldeje přijal
od jednoho anděla tajemství požehnání, ale to vše tehdy
bylo ještě zahaleno a to spíše jako zástava naplnění da
ných přislíbení, že Abrahám se stane otcem velikého náro
da. Nyní ale bylo toto tajemství v něm probuzeno skrze
tyto anděly a on byl o tom poučen.



15.Jakub

Jakub —je to_patriarcha, syn lzákův, otec dvanácti synů
(kmenů) a praotec izraelského národa.

Rebeka věděla, že Ezau nemá ani paprsek z onoho bož
ského tajemství. Ezau byl nemotorný, drsný a lenivý. Jakub
naopak byl velmi hbitý, chytrý o něco více na způsob matky.
Izák držel více na Ezaua jako na prvorozeného. Tento často
odcházíval na lov. Rebeka přemýšlela tak i tak, jak by mohla
získat pro Jakuba toto právo a požehnání. Odkoupení prvo
rozenectví doporučila Jakubovi ona. Ezau přišel unaven,
Jakub mu lichotil a tak získal odstoupení prvorozeneckého
práva.

Izák byl již velmi starý a slepý, bál se zemřít a proto
chtěl dát Ezauovi svoje požehnání. Rebeka, která věděla,
že ho má dostat Jakub a že ho mít musí, nemohla k tomu
Izáka přemluvit. Měla pro to velmi mnoho starostí a ob
cházela kolem plna neklidu, a když se již Izák nedal dále
od rozhodnutí zdržet a Ezau, který byl nablízku, byl jím
povolán, tehdy se musil Jakub ukrýt, aby ho Ezau neviděl
a Rebeka poslala Jakuba pryč, aby donesl ze stáda jedno
ho beránka, neboť lzák poručil Ezauovi, aby ulovil divo
činu. Jen Ezau odešel, ihned bylo jídlo hotovo.

Dobrý Ezaův oděv, kterým nyní Rebeka oblékla Jaku
ba, byla taková kazajka, jakou on obvykle nosil, jen byla
tužší a na hrudi byla pestře vyšívána. Ezau měl ruce hustě
pokryty hebkými černými chloupky a i jeho hruď byla ja
ko kožka chlupatá, proto matka ovinula Jakubovi kožky
kolem paží a položila mu je i na hruď, kde byla kazaj
ka otevřená. Způsob, jakým byla tato kazajka zhotovená,
byl odlišný od obvyklých, po straně byla tato kazajka
otevřena, pro krk zde byl udělán otvor, kterýž byl vykro
jen v měkké hnědavé kůži, po stranách byla tato kazajka
spojena řemínky; když byla přepásána pásem, pak sloužila
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i jako kapsa. Pod kazajkou bylo holé tělo, kazajka neměla
rukávy, hruď byla volná, stužky kolem hlavy a zástěry
byly hnědavé nebo šedivé.

Viděla jsem, jak Izák ohmatával Jakuba na hrudi, kde
byl Ezau chlupatý a ohmatával i jeho paže a viděla jsem,
jak byl poněkud rozpačitý a zasmušilý a jak pochyboval
a to proto, že onen okamžik nastal a byla to vůle Boží;
doufal proto, že je to Ezau a dal svoje požehnání Jaku
bovi, požehnání, které přijal od Abraháma a Abrahám
zase od anděla. Před tím však cosi tajemného připravoval
s Rebekou, co také patřilo k požehnání, byl to jakýsi nápoj
v poháru.

Děti o tom nevěděly nic a jen ten, kdo toto požehnání
měl, poznal tajemství, které přesto všechno mu zůstalo ta
jemstvím, jako nám Velebná svátost. Nádoba byla na jed
né straně rovnější než na druhé. Byla průhledná a lesklá
se jako perleť, byla naplněna něčím červeným a měla jsem
dojem, že je to cosi jako krev, něco jakoby z Izákovy krve,
při přípravě byla přítomna Rebeka.

Když Izák žehnal Jakubovi, byl tento u něho sám. Jakub
musil odhalit hruď. Otec pohyboval žehnající rukou od čela,
rovnou dolů až do Jakubova klína a od pravého ramene do
lů až do tohoto místa a právě tak i od levého ramene. Nato
mu položil na hlavu svoji pravici a levou ruku do srdečního
důlku, potom musil Jakub vypít pohár a konečně bylo vše
tak, jak by mu Izák předal všechnu moc a sílu, při čemž ja
ko by oběma rukama vyňal něco ze svého těla a předal to
do těla Jakubova. Cítila jsem, že toto je jeho síla a jeho požeh
nání. Při tom všem se Izák nahlas modlil. Při žehnání se
Izák vztyčil na loži. Byl nadšený, když dával požehnání a
vycházela z něho záře. Když svou rukou uděloval požehná
ní, měl Jakub svoje ruce pozdviženy a rozpjaty tak jako kněží
při Dominus vobiscum. Jen když se otec modlil, měl Jakub
svoje ruce zkříženy na prsou. Když mu Izák předal požehná
ní, Jakub ho přijal a zkřížil ruce pod hrudí jako člověk, když
něco přijme. Nakonec mu Izák položil ruce na hlavu a na
žaludeční krajinu. Pohár, ze kterého se napil, ten také dostal.
Když Izák svoje požehnání dokončil, byl jeho předáním, jak
jsem viděla, tak velikým úsilím zcela vyčerpán, jak usilovně
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požehnání vydával a předával a jak sám ve stanu, že již na
toto požehnání vlastní sílu neměl, byl zcela bezmocný. Vidě—
la jsem však, jak Jakub rozkvetl, stal se silným, plným života
a mocným. A nyní se vrátil zpět Ezau.

Když lzák zjistil, že svoje požehnání dal někomu jiné
mu, nebyl vůbec rozhořčený, poznal jasně vůli Boží. Ezau
ale byl vztekem zcela bez sebe, rval si vlasy, ale byla to
spíše závist vůči Jakubovi, nežli žal kvůli požehnání.

Oba Izákovi synové byli již dospělí mužové, když bylo
požehnání dáno. Ezau měl již dvě ženy, které nebyly jeho
rodičům milé. Oba byli již přes čtyřicet let staří. Když ale
Rebeka uviděla Ezaův hněv, odeslala Jakuba ke svému
bratru Labanoví potají pryč. Viděla jsem ho, jak odchází.
Až do pasu měl kazajku a až po kolena zástěm a kolem
hlavy měl ovinutou pásku. V ruce měl pastýřskou hůl, na
plecích mu visel pytlík s chlebem, pod druhou paží měl
láhev a to bylo všechno, co měl. A tak jsem ho viděla, jak
spěchá pryč, zatímco matka plakala. Izák mu ještě jed
nou požehnal, a také mu poručil, aby tam odešel a vzal
se sebou rovněž ženu. Rodiče musili mnoho s Ezauem vy
trpět a zvlášť Rebeka měla hojná utrpení.

Viděla jsem Jakuba na jeho cestě do Mezopotámie, jak
spí na onom místě, kde byl později vybudován Bethelf

Slunce již zapadlo, Jakub si položil pod hlavu kámen a
usnul vleže na zádech natažen rovně. Jeho hůl spočívala
v jeho rukou. Potom jsem také spatřila žebříky, které uviděl
ve snu a o kterých se také mluví v biblickém příběhu. Žebřík
stál na zemi a svým vrcholem se dotýkal nebe. Viděla jsem
však, jak tento žebřík vystupuje od Jakuba ležícího na zemi
až do nebe. Viděla jsem také živoucí rodokmen jeho potom
stva. Podobně jako my zobrazujeme rodokmeny, tak jsem
viděla dole na zemi, jako by z těla spícího Jakuba vyrůstala
vinná réva, která se dělila ve tři kmeny, a jako třístranná
pyramida dosahovala vrcholu až v nebi. Tyto třikmeny byly
navzájem propojeny ve všech svých třechstranách a spojeny
vzrostlými větvemi, které vytvářely příčky třístranné pyra

' Bethel (hebrej) = dům Boží —antické jméno kultovního místa na cestě
z Jeruzaléma do Sichemu.
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midy ze žebříků. Viděla jsem, jak tyto žebříky jsou obklo
peny zjevenírni, viděla jsem jak po žebříku vystupují Jaku
bovi potomci, kteří vytvářeli rodokmen Ježíšův podle jeho
člověčenství. Vystupovali a přecházeli z jedné strany na dru
hou, jeden po druhém vystupovali. Někteřízůstali pozadu,
podle toho, jak počátek Ježíšova člověčenství byl hříchem
zakalen &jak zase znovu byl očištěn zdrženlivosti, až nako.
nec ona čistá květina, svatá Panna, ve které se Bůh chtěl stát
člověkem, se dotkla nebe. Viděla jsem nad ní nebe otevřené
a i nádheru Boží. Odtud mluvil Bůh s Jakubem.

Viděla jsem Jakuba, když se ráno probudil, jak nejprve
vybudoval okrouhlý podklad, na který položil plochý ká
men, který měl pod hlavou, když spal. Viděla jsem také,
jak zapálil oheň a něco na něm obětoval a něco také do
ohně na kameni vylil. Modlil se vkleče. Domnívám se, že
oheň zapálil třením, jako svatí Tři králové.

Potom jsem viděla Jakuba na jeho cestě k Labanovi',
jak putuje s holí v ruce ještě na mnoha místech, jak tomu
bylo v Bethelu.

Jindy jsem ho viděla na této cestě také v Aionu, kde
již také dříve býval a právě tam obnovil jednu vodní ná
drž, která se později stala křestním pramenem Janovým.
Viděla jsem také, že se již tehdy modlil na místě zvaném
Mahanaim, aby ho Bůh přece chránil a aby také ochránil
i jeho šaty a zachoval, aby až přijde do Mezopotámie,
nevypadal tak zle a aby ho také Laban mohl uznat. Vi
děla jsem, že již tehdy spatřil po obou svých stranách
dva zástupy, které se vznášely podobny dvěma táborům,
jako určité znamení, jak je on chráněn, a jak bude velmi
mocný. —Na své zpáteční cestě spatřil naplnění tohoto
vidění. Potom jsem ho znovu viděla, jak se vrací dále na
východ na jižní stranu řeky Jaboku a jak stráví jednu noc
na místě, kde později zápasil s andělem. I zde měl také
vidění.

Když se Jakub vracel z Mezopotámie, stál jeho tábor
východně od místa pozdějšího Jabeš-Gileadu. Viděla jsem,

' Laban (hebrej) : bílý, Aramejec, syn Bethelův, bratr Rebeky, otec Ley
a Rachel, Gn 25,20; 28,5; 31,20 nn.

94



jak Jakuba jeho tchán Laban pronásleduje, protože se mu
ztratili jeho bůžkové, až Jakuba dohonil a jak zde mezi ni
mi došlo proto k mnoha slovním potyčkám a sporům prá
vě pro tyto odnesené bůžky. Jakub ale nevěděl, že je Rá
chel potají odnesla s sebou. Když Ráchel zpozorovala, že
její otec Laban kvůli svým bůžkům vše prohledává v jejich
táboře a že nyní již brzy přijde i k jejímu stanu, ukryla
tedy tyto odcizené bůžky - byly to pět a půl lokte dlouhé
podoby kojenců z kovu —pod jednu velmi velikou hroma
du steliva pro velbloudy, která nebyla daleko od jejího
stanu na svahu jižně od Jaboku a sama se na tuto hroma
du posadila zahalena, jakoby nemocná a od ostatních od
dělená. S ní se tam současně usadilo i více ostatních žen
na tuto hromadu steliva. Na jiné podobné a ještě větší
hromadě steliva jsem také vídala sedávat i malomocného
Joba. Hromada, na které seděla Ráchel, se rovnala co do
velikosti plně naloženému vozu o žních. Vezli s sebou
mnoho steliva a ještě cestou přibírali často větší množství.
Ráchel se již dlouho zlobila na modly svého otce a proto
je prostě vzala s sebou, aby tak od nich svého otce osvo
bodila.

Jakub vyslal posly k Ezauovi, protože měl před ním
velkou bázeň. Tito poslové se znovu vrátili a říkali, že se
Ezau blíží se čtyřmi sty lidí. Tu Jakub rozdělil svůj celý
doprovod na dvě skupiny a první skupinu stád do větší
ho počtu skupin a tyto poslal vstříc Ezauovi. Tuto sku
pinu vedl až do Mahanaimu a protože zde viděl znovu
ono vidění, které spatřil, když vycházel ze svého domu,
ony vojenské tábory andělů, řekl: „Se svojí holí jsem vy
šel a jsem nyní o dvě vojska bohatší." Nyní teprve po
chopil ono dřívější vidění.

Když všichni a všechno bylo již za řekou Jabokem,
převedl Jakub přes ni v noci i svoje ženy a děti a zůstal
sám. Dal si postavit svůj stan na onom místě, tam, kde
měl při svém odchodu z Palestiny vidění Boha. Chtěl se
zde v noci modlit. Dal ze všech stran stan uzavřít a poru
čil svým služebníkům, aby se vzdálili, viděla jsem ho, jak
zde opravdu zcela upřímně a ze srdce volá k Bohu a dá
vá mu najevo všechno, zvláště svoji velikou bázeň před
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Ezauem. Jeho stan byl nahoře otevřený, aby se lépe mohl
modlit k nebi.

Nyní jsem viděla, jak Jakub zápasil s andělem, stalo se
to v jakémsi snovém vidění. Povstal a modlil se. Tu před něho
předstoupila v značném světle shora veliká, zářícípostava a
začala s ním zápolit a bylo to, jako by ho zjevení chtělo z jeho
stanu vytlačit. A tak se str-kalive stanu sem a tam, ve všech
směrech. Zjevení dělalo, jako by ho chtělo vytlačit do všech
směrů světa a Jakub se znovu a znovu otáčeldo středu stanu.
Bylo to jako předobraz, že Izrael, i když ze všech stran tísněn
a utlačován, nebude vytlačen ze Zaslíbené země.

Když se však Jakub znovu obrátil ke středu stanu, sáhl
anděl do jeho kyčle. Viděla jsem, že se to stalo, když prá
vě Jakub, který ve vidění zápasil, se chtěl uložit na svo
je lůžko, nebo když již na ně klesl. V té chvíli, když se
anděl dotkl Jakubovy kyčle a tím učinil to, čeho chtěl
dosáhnout, řekl Jakubovi, který ho ještě stále pevně držel:
„Propusť mě, vždyť již svítá." Nyní se Jakub probral ze
svého vidění a boje a spatřil před sebou ještě anděla Bo—
žího a řekl mu: „Ne! Nepropustím tě, dokud' mně nepo
žehnáš!", neboť nyní cítil potřebu, aby mu Bůh požehnal,
protože se cítil slabším a byl před ním Ezaův příchod. Tu
k němu anděl řekl: „Jak se jmenuješ?" To již patřilo k po
žehnání. Abrahám byl také při požehnání nazván Abrahá
mem. I řekl: „Jakub." Nato odpověděl anděl: „Ty se budeš
nazývat Izrael, neboť tys bojoval s Bohem a člověkem a
nepodlehl jsi." Jakub se nyní zeptal: „Jak se jmenuješ ty?"
A anděl odpověděl: „Proč se mne ptáš, jak se jmenuji?"
To znamenalo tolik jako: Neznáš mne již? Nepoznal jsi
mne dřív? A Jakub poklekl před ním a přijal jeho požeh
nání. Anděl mu požehnal způsobem, jakým i Abrahám
přijal požehnání od Boha a jak toto požehnání bylo pak
přeneseno dále na Izáka a jak je tento předal Jakubovi ve
třech liniích. Toto požehnání směřovalo zvláště k trpěli
vosti a vytrvalosti. Nyní anděl zmizel a Jakub viděl čer
vánky a nazval toto místo Fanuelf

' Fanuel (hebrej. penuel : tvář Boží) leží na jednom brodu řeky Jaboku.
Jabok je vedlejší východní přítok Jordánu.
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Dal svůj stan složit a přešel přes řeku ke své rodině.
Tu právě vyšlo slunce nad obzor a Jakub kulhal na pra
vou stranu, neboť zde byl zbaven síly.

Když Ezau dotáhl, ubíral se Jakub se všemi svými do
Manahaimu a zaujal se svými stády a služebníky celou kraji
nu mezi Sukkotem až k pahorku Ainonu. Sám v Ainonu
přebýval deset let, potom se rozšířilo jeho osídlení od Aino
nu na západ až přes řeku Jordán k Salemu a měl svoje stany
až tam, kde je Sichem a koupil tam i pole.

Viděla jsem Dinu, jak tam se svými dívkami vychází
na procházku a jak se dává ze zvědavosti do řeči s lidmi
ze Sicharu. Viděla jsem, jak Sichem s ní přátelsky jednal,
že se její dívky vrátily a že ji Sichem vzal s sebou do měs
ta. Tu na ně přišlo veliké utrpení a vraždění a smrt na
obyvatele města. Sichar bylo tehdy jenom malým městem,
vybudovaným z kvádrových kamenů a mělo pouze jednu
bránu.

Abrahám, Izák a Jakub, patriarchové byli na pravé straně
svého těla silnější než na druhé. Nedalo se to však přímo
poznat. Nosili široké šaty a to pro svoji ochranu. Na této
straně měli jakousi vyvýšenínu, něco jako nádor. Bylo to cosi
svatého, požehnání, bylo v tom uzavřeno tajemství. Mělo to
podobu fazole s nějakým zárodkem, bylo to zářící. Prvoro
zený syn to přijímal od otce, proto měl před ostatními tak
velikou přednost. Jakub toto tajemství přijal místo Ezaua,
protože matka věděla, že on byl k tomu vyvolen. Dotykem
anděla bylo Jakubovi toto požehnání odňato. Anděl mu ne
způsobil žádnou ránu, bylo to, jako by tato plnost uschla.
Potom již nebyl tak jistý a nežil již tak spoléhaje na Boží
ochranu. Před tím byl jako člověk, který je sám v sobě posí
len svátostí, ale potom byl pokomější, starostlivější a měl
více nouze. Dobře cítil, že mu ono požehnání bylo odňato,
proto také anděla nepropustil dříve, dokud ho neposilnil
svým požehnáním. Až Josef obdržel opět toto požehnání an
dělovým prostřednictvím, když se nalézal ve vězení egypt
ského faraóna.
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16.Josefa Asenat*

Když byl Josef prodán do Egypta, bylo mu šestnáct roků.
Byl prostředně veliký, velmi štíhlý, mrštný, pohyblivý duší
i tělem. Byl zcela jiný nežli jeho bratři. Každý ho musil mít
rád. Kdyby mu otec nebyl dával tak přednost, byli by ho
bratři milovali. [ Ruben byl mrštnější než ostatní, ale Ben
jamin byl člověk značně veliký, nemotorný a přece dobro
myslný a dalo se na něho působit. Josef nosil svoje vlasy
rozdělené třemi pěšinkami na tři díly: po každé straně jeden
díl a třetí část visela na šíji dlouhá a kudmatá dolů. Když
se stal vládcem nad Egyptem, měl vlasy ostříhané, později
ale zase dlouhé.

5 pestrou suknicí předal Jakub Josefovi také Adamovy
kosti, aniž by Josef věděl, co to je. Jakub mu je daroval
jako vzácnost přinášející ochranu, protože dobře věděl, že
ho jeho bratři nemají rádi. Josef měl tyto kosti zavěšeny
v sáčku na krku —byl z kůže a nahoře kulatý. Když ho
jeho bratři prodali, svlékli mu jenom onu pestrou suknici
a jeho obvyklý oděv, měl však ještě na holém těle pás a
jakýsi druh škapulíře na hrudi, a pod ním pak visel onen
sáček.

Pestrá suknice byla bílá s širokými rudými pruhy, na
hrudi měla tři příčné šňůrky, uprostřed se žlutou ozdo
bou. Tato suknice byla nahoře do šíře přepásána, takže se
za ni mohlo něco vsunout, dole byla zúžena, po stranách
však měla rozparky, aby nebránila v chůzi. Sahala až dolů
a vzadu byla poněkud delší než vpředu a tam byla ote—
vřená. Josefův obvyklý šat mu sahal jen přes kolena.

Josef byl znám faraónovi a jeho ženě již dříve, než se
dostal do vězení. Obstarával obchody Putifarovi tak dobře,

' Asenat byla dcerou kněze z Heliope Potifera, byla manželka Josefova,
matka kmene Manasse a Efrim. (Gn 41, 45, 50-52.)
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a Puh'far, zatímco josef prodléval v jeho domě, vykonával
všechno u faraóna rovněž tak a bylo mu ve všem tolik po
žehnáno, že farao chtěl spatřit jeho služebníka. Faraónova
žena, která velmi toužila po spáse a byla zbožná a jako
všichni Egypťané velmi požadovala nových bohů, obdivo
vala tolik obdivuhodného, duchaplného a moudrého cizince,
že ho v nitru ve svém srdci uctívala jako boha a faraónovi
vždy říkala: Tento člověk je poslán našimi bohy, není to žád
ný člověk jako my. Proto se také dostal do vězení pro vzne
šené lidi, kde se později stal dohližitelem nad ostatními. Ona
ho velmi oplakávala, když byl uvězněn jako zločinec,proto
že se domnívala, že se v něm zmýlila; když byl ale potom
osvobozen a přišel ke dvoru, byla k němu vždy velmi hod
ná. Tentýž pohár, který dal vložit do Benjaminova pytle, byl
jejím prvním darem, který mu věnovala. Znám tento pohár
dobře. Měl dvě ouška a žádnou nožku. Byl zhotoven jakoby
z drahokamu nebo z nějaké průhledné hmoty, kterou vůbec
neznám a byl tak ztvárněn jako vrchní část kalichu poslední
večeře. Byl také mezi nádobami, které si s sebou vzaly děti
Izraele z Egypta, a byl opatrován v Arše úmluvy.

Josef byl ve vězení sedm roků a zde v největším zá
rmutku přijal ono Jakubovo tajemství tímtéž způsobem, jako
ho přijímali praotcové a měl také vidění 0 velikém a čelném
potomstvu.

Putifarovu ženu znám dobře. Viděla jsem také, jak chtěla
Josefa svést po jeho povýšení, ale vykonala pokání, byla
zbožná a čistá. Byla to veliká silná paní a její kůže se leskla
jako žlutohnědé hedvábí. Nosila barevný šat a přes to jem
né, postavami protkané roucho, skrze které prosvítalo ono
spodní roucho. Josef s ní býval velmi často, protože jeho pán
mu všechno předal. Když ale zpozoroval, že jeho manželka
je k němu důvěmější, pak již nespal v domě svého pána,
když tento nebyl doma. Ona ho často při jeho práci vyhle
dávala, když něco psal. Viděla jsem ji jednou, jak k němu
přišla velmi nevhodně oblečená, když stál v rohu jednoho
sálu u pultu a psal. Tehdy psali na svitky na šikmých pul
tech, před kterými se dalo buď stát, nebo se mohlo před ni
mi i sedět. Tyto pulty byly upevněny na zdi. Mluvila s ním
a on ji odpovídal, ona ale tehdy byla drzá. Tu se on otočil
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a spěchal pryč. Ona ho uchopila za plášť a on ji nechal na
holičkách.

Viděla jsem Josefa u pohanského kněze Putifara v He
liopoli, u toho kněze byla Asenat, dcera Dlny a onoho Si

chemlty, jalm'.Írorolt ! a jako jedna se sedmi dívkamio.htnfmbk zdobí ysochy bohů. Tentokněz ji zakoupil

„hm tim roce věkyuod Mf kojné, se kterou uprchla odMimi moli, aby Jakubovisynové toto dítě ne
zavraždili. Měla ducha prorokování a pro Putifara byla pro
rokynf. Josef ji z'nal, nevěděl však, že je jeho neteří. Byla to
bytost velmi vážná, hledala ústraní a samotu a při veliké
kráse nenáviděla muže. Měla hlubokomyslná vidění a zna
la i egyptské hvězdopravectví, měla ale také tajemné tušení
o náboženství patriarchů, neviděla jsem, že by se věnovala
i kouzelnictví. Vídala ve vidění celá tajemství života, ploze
nf,budoucnosti a i tajemství o odchodu Izraele, ano i celé
tažení pouští. Popsala mnoho svitků, byly to listiny vyhoto
vené z vodní rostliny a na blány popsané podivnými písme
ny, které měly podobu zvířecích a ptačích hlaviček. Těmto
knihám již za dávných časů Egypťané nerozuměli a zne
užili jich ke strašlivým ohavnostem. Asenat byla velmi zni
čena, zarmoucena tímto zneužitím, které způsobil Satan a
mnoho nad tím plakala. Měla více vidění, než kterýkoliv
jiný člověk její doby a byla naplněna podivuhodnou
moudrostí. Vše vykonávala velmi tiše a všem dávala rady.
Uměla také tkát a vyšívat a byla plna moudrosti, protože
poznala, jak také lidé mohou zničit pravdu a byla proto tak
vážná, zdrženlivá a tichá.

Viděla jsem, že špatným výkladem jejích vidění a jí na
psaných svitků se Asenat stala příčinou, že byla uctívána
modlářsky jako lsis a Josef pak jako Osiris. Snad proto ta—
ké tolik plakala, napsala proti tomu mnoho slov, že ona
odmítá být nazývána matkou všech bohů.

Když Putifar obětoval, vystoupila Asenat na jednu věž,
kde byla jako v nějaké zahradě a při měsíčním světle se díva
la na hvězdy. Dostala se do vytržení a potom ve hvězdách
vše velmi jasně viděla a spatřila pravdu v obrazech, protože
byla Bohem vyvolena. Viděla jsem však pohanské kněze,
kteří vfdali ohavné věci, neboťbyli vtahování do zcela cizích,
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ďábelských světů. Těmito ďábelskými viděními bylo přivo
láno ono tajemné vtažení Asenat do modlářských ohavnosti.

Asenat v Egyptě zavedla mnohé. Dala přivézt do Egypta
mnoho užitečných zvířat, například krávu, učila také přípra
vě sýra, právě tak i tkaní a i mnoha jiným neznámým umě
ním. Uzdravovala i různé nemoci. Josef v Egyptě zavedl
pluh, který také sám uměl vést v poli. Jedna věc mně připa
dala opravdu zázračná. Asenat dala maso mnoha obětova
ných zvířat vařit ve velikých, pod širým nebem zakopaných
kotlích, až se z toho stala hmota hustá jako klih a tato hmota
sloužila ve válečných výpravách nebo v čas hladu jako
potrava. Nad tím se Egypťané velmi radovali a byli z toho
i udiveni.

Když Josef spatřil Asenat u pohanských kněží, ona se
k němu přiblížila a chtěla ho obejmout. Nebyla to od ní
žádná drzost, ale jakýsi druh prorokování, prorocké jedná
ní, proto se to stalo před pohanským knězem. Asenat byla
pokládána za svatou. Já jsem však viděla, že ji Josef do
předu vztaženou rukou Odstrčil a pronesl k ní vážná slo
va. A tu jsem spatřila, jak jí to otřáslo a jak se vrací do
své jizby a žije ve smutku a pokání.

Viděla jsem Asenat v její komůrce, stále za jakousi zá
clonou, její vlasy dlouze visely a byly bohaté a na konci
zkadeřené. Měla na žaludeční krajině obdivuhodné, do ků
že vtisknuté znamení. V jakési podobě, bylo to jako miska
v podobě srdce, stálo dítě s rozepjatýma ručičkama, které
v jedné ruce drželo malou misku, ve druhé číši nebo ka—
lich. V misce byly tři jemné klasy, které jako by vyrůstaly
z této misky a podoba holubice a zdálo se, jako by ta ho
lubice chtěla zobat hrozen v kalichu na druhé ruce dítě
te. Jakub toto znamení znal, přesto musel Asenat dopravit
pryč, aby ji ochránil před hněvem svých synů. Když ale
přišel do Egypta k Josefovi a tento mu všechno svěřil, po
znal podle tohoto znamení svoji vnučku. [ Josef měl tako
vé znamení hroznu s mnoha bobulemi na hrudi.

Nyní jsem Spatřila, jak se zjevil anděl ve velmi slav
nostním rouchu a v ruce měl lotosový květ. Pozdravil
Asenat, ona se na něho dívala a zahalila se. On jí poručil,
aby již více netruchlila, slavnostně se ozdobila a požado
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val od ní pokrm. Ona odešla a vrátila se ozdobena a při
nesla na lehounkém, nízkém stolečku víno a ploché chle
by, pečené v popeli. Nebyla plachá, ale zcela prostá a po
korná jako Abrahám a ostatní patriarchové při jejich
svatých zjeveních a když s ní anděl mluvil, odkryla závoj.
Požadoval od ní med a tu ona řekla, že žádný nemá, jako
ho mají ostatní panny, které ho jedí. Nato jí řekl anděl,
že najde med mezi sochami bohů, které stály v komnatě
a měly nejrůznější podoby, zavinuté postavy se zvířecími
hlavami a s hadími těly, které se dolů zužovaly.

Zde nyní našla krásný, jako hostie bílí plást medu s vel
kými buňkami a postavila ho před anděla, který poručil, aby
z něho pojedla. On sám med požehnal a já jsem viděla, jak
září a mezi oběma plane. Nyní již nedovedu vůbec zcela
dobře vyslovit význam tohoto nebeského medu, neboťkdyž
takové věci spatřujeme, pak člověk ví všechno, protože ty
věci skutečně ví, nyní ale zase tento med člověku při
padá jako to, co nazýváme medem, aniž by člověk věděl, co
to med, květiny a včely vlastně jsou. Mohu říci jenom to
lik: Asenat požila skutečně jenom chleba a víno a žádný med
v sobě neměla a tímto medem jako by teprve odešla od po
hanské modloslužby a ono izraelské (spása Starého zákona)
našlo v ní nyní svůj počátek. Bylo při tom to, že má pomoci
mnohým, že mnozí tak jako včela budou kolem ní budovat.
Ona sama řekla, že nechce pít žádné víno, že med je pro ni
důležitější; v Middjanu u ]ethra jsem viděla mnoho medu,
mnoho včel.

Anděl svým prstem požehnal plást medu na všech světo
vých stranách, to znamenalo, že ona svým bytím,svou před
obrazností a tajemstvím své bytosti má být tak mnohým
vůdkyní a matkou. Když byla později uctívána ona sama
jako bohyně a byla pak zobrazována s mnoha prsy, i toto
bylo nepochopením jejich vlastních vidění, která měla tak
mnohé vyživovat.

Anděl jí také řekl, že se stane ]osefovou nevěstou a že
s ním má být spojena. Požehnal jí také jako Izák požehnal
Jakubovi a jako anděl Abrahamovi. Tyto tři linie požehná
ní však anděl přes ni vedl dvojnásobně, jednou k srdeční
mu důlku, podruhé ke klínu.
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Později jsem měla vidění, jak Josef přišel znovu k Puti
farovi, aby ho požádal o Asenat, aby se stala jeho ženou
a vzpomínám si jen, že i on jako anděl měl v ruce loto
sovou květinu. Josef věděl o její velké moudrosti, ale jejich
vzájemné spříznění bylo pro něho tajemstvím a bylo jim
i pro Asenat.

Viděla jsem, že Asenat miloval i syn faraónův a tak ona
sama se musela držet ve skrytu, a že toto jednání bylo překa
ženo Judou, jinak že by Dan, syn Jakuba a Bilhy (Gn 30,3-6)
a Gad, syn Jakuba a Zilpy (Gn 30,3-11)byli Josefa připravili
o život, poštváni k tomu faraónovým synem, který se s nimi
potají domluvil. Domnívám se, že Juda přijalv jednom vidě
ní od Boha varování a řekl Josefovi, že by měl cestovat jinou
cestou. Vzpomínám, že si v této věci získal zásluhy i Ben
jamin a že chránil Asenat. Dan a Gad byli za to potrestáni,
zemřeli jim děti. 1 oni byli Bohem varováni, daleko dříve
než kdokoli o tom věděl.

Josef a Asenat nosili stejně jako pohanský kněz Putifar
znamení, které bylo pokládáno za svaté znamení nejvyšší
moci; když se ukazovali lidu, nosili ho v ruce. Horní konec
tohoto znamení byl kruh, jeho spodní část pak tvořillatinský
kříž jako T. Sloužilo jako pečetidlo a když se odměřovalo
obilí a oddělovalo, byly dotekem tohoto znamení označo
vány kupy obilí, právě tak i obilní sýpky a stavby kanálů,
bylo tím konáno i vyznačování klesání nebo stoupání Nilu.
I spisy byly touto značkou pečetěny, když toto znamení by
lo napřed potřeno rudou šťávou z rostlin a pak otisknuto.
Když měl Josef nějaké úřední jednání, leželo toto znamení,
kříž v kruhu, vedle něho na koberci. Připadalo mně také
jako jakýsi odznak tajemství, které ted' bylo uzavřeno v Jose
fovi a později v Arše.

] Asenat měla jakýsi nástroj jako prut, se kterým, když
šla ponořena do svého vidění, zde i tam pohnula, udeřila
do země a nacházela tak vodu a prameny. Jednala pod vli
vem hvězd.

Při slavnostních průvodech jezdil Josef a Asenat na lesk
lém voze. Asenat měla hrudní štít celý ze zlata, který pod
rameny obepínal celé tělo. Na tomto štítu bylo mnoho pos
tav a znamení. Její šat sahal dolů až přes kolena, odkud pak
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byly obě nohy ovinuty. Na ramenou měla široký plášť,který
byl sepnut vpředu nad koleny. Boty měly špičky v podobě
nahoru sepnutých zobáků jako brusle. Ozdoba hlavy vypa
dala jako přilba, sestávala z per a z perel.

Josef nosil také úzkou kazajku s rukávy a na tom zlatý
hrudní štít s stavami, kolem beder se mu křížily stuhy

se zlatýml uz fky, po zádech mu splýval plášť a i ozdobahlavy yla z per a skvostů.
Když Josef přišel do Egypta, byla právě budována nová

Memfida, která ležela necelých sedm hodin cesty od staré
Memfidy. Mezi oběma městy byla na náspu silnice s alejemi.
Zde i tam byly postaveny mai stromy sochy pohanských
bohyň, které vyhlížely velmi vážně a smutně, jejich těla byla
psí a seděly na kamenných deskách. Jinak zde nebyly žádné
krásné budovy, ale byly zde nesmírně dlouhé hradby a vel
mi umně stavby z množství kamenů (pyramidy), plné míst
ností a komor. Příbytky byly lehounké, svrchní část, tj. patro,
ze dřeva. Byly zde ještě veliké lesy a mezi nimi močály. Nil
již za útěku Panny Marie do Egypta změnil svůj tok.

Egypťané uctívali nejrůznější zvířata, ropuchy, hady, kro
kodýly. Zcela klidně přihlíželi, jak krokodýl pohltil člověka.
Při Josefově příchodu nebyl ještě bůh v podobě býka uctí
ván, tato bohoslužba byla proto zavedena krátce nato, že
farao měl sen o sedmi tučných a sedmi hubených kravách.
Měli nejrůznější obrazy a sochy bohů, mnohé jako zavinuté
kojence, jiné jako stočené hady, mezi tím mnohé takové, kte
ré mohly být zkráceny nebo prodlouženy. Mnohé sochy
bohů byly ozdobeny hrudními štíty, na kterých byly plány
měst a tok řeky Nilu —to vše zde bylo obdivuhodně zobra
zeno. Obrazy na těchto štítech byly zhotoveny podle vidění,
která vídali pohanští kněží na svých věžích ve hvězdách, a
podle nich potom stavěli města a průplavy. Takovým způso
bem bylo vybudováno i město nová Memfida. Zlí duchové
museli mít tehdy zcela jinou, více hmotnou a tělesnou moc,
neboť jsem vídala, že egyptské kouzelnictví vycházelo více
ze země, z její hlubiny.

Když nějaký pohanský kněz začal svoje kouzelnictví, po
tom jsem vídala všelijaké zvířecí postavy, jak vystupují
vzhůru ze země kolem kouzelm'ka a jak v podobě černého
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mračného proudu vstupují do jeho úst. Tím byl pak on jako
omámen a jasně vše viděl. Bylo to však jako by s každým
duchem, který do něho vstupoval, v něm povstával nový
uzavřený svět, a on pak viděl i blízké i vzdálené, hlubiny
země, země i lidi, tajemnéi skryté věci, to znamená všechno,
k čemu právě ten duch měl vztah. Kouzelnictví v pozdějších
dobách mně připadalo vždy jako by stálo více pod vlivem
duchů ze vzduchu, připadalo mně jako nějaké mámení,
zrcadlení, které tito duchové před nimi vyvolávali. Skrze ty
to postavy jsem mohla vidět do dálky dále, byly to ale jenom
stíny, jako kdybychom se dívali skrze záclonu.

Když chtěli egyptští modloslužební kněží číst ve hvěz
dách, pak tomu předcházel půst a očišťování, zahalovali
se do pytlů a posypávali popelem a zatím, co se dívali na
jedné věži na hvězdy, byla přinášena oběť. Pohané oné
doby měli jakési zakalené poznání o tajemstvích nábožen
ství pravé bohoslužby, které byly předány Setem, Heno
chem, Noemem a patriarchy vyvoleného lidu, proto bylo
tolik ohavnosti a tak rozdílných v jejich modloslužbě, kte
ré použil Satan jako protipůsobení a kterými také později
potíral čisté, nezkalené náboženství a jeho zjevení. Proto
bylo samým Bohem tajemství Archy úmluvy obklopeno
ohněm, aby bylo uchráněno.

Ženy v Josefově době jsem ještě vídala podobně oděné
jako Semiramis v Egyptě.

Jakub, když přišel za Josefem do Egypta, ubíral se tou
že cestou, kudy později putoval Mojžíš do Zaslíbené ze
mě. Věděl, že Josefa opět uvidí, toto vědění mu leželo ne
určitě na srdci. Již tehdy, když odcházel do Mezopotámie,
měl tam, kde vztyčil onen kámen, ne tam, kde viděl
žebřík, vidění o svých budoucích synech a že jeden z nich
v krajině, kde Josef byl prodán, zanikne a ztratí se, ale
opět jak hvězda vzejde a zasvitne. Proto řekl, když mu
přinesli zkrvavělou Josefovu suknici a on si opět vzpo
mněl na ono předem mu udělené zjevení, na které již za
pomněl, slova: Chci Josefa oplakávat, dokud ho opět nena
leznu.

Jakub dal nejprve Rubenem vyšetřovat, koho si Josef vzal
za ženu, ale potom mu však hned nezjevil, že tato žena je
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jeho neteří. Stal se také dobrým přítelem Putifarovým a ten
to, když s ním prodlel mnoho společných chvil, přijal i ob
řízku a sloužil potom Jakubovu Bohu.

Jakub přebýval asi jednu denní cestu vzdálen od Josefa
a když onemocněl, přijel Josef k němu. Jakub se ho vyptá
val na mnohé o Asenat a když se dozvěděl o jejím zname
ní na hrudi, řekl Josefovi tato slova: „To je maso z tvého
masa, to je úd z tvých údů/' a když mu řekl, kdo je Ase
nat, byl Josef tak pohnut, že byl téměř bezmocný a když
se navrátil domů, řekl toto své ženě a oba nad tim ze srd
ce plakali.

Jakubovi se pak přitížilo a Josef byl opět u něho. Jakub
spustil svoje nohy 5 postele a Josef musel vložit svou ruku
pod jeho kyčle a musil mu přísahat, že ho pochová v Ka
naanu a když to Josef odpřisáhl, poklonil se Jakub požeh
nání v Josefovi. Věděl, že Josef přijal požehnání od anděla,
požehnání, které jemu samotnému bylo odňato. Josef nosil
toto požehnání ve své pravé ruce až do smrti. Toto po
žehnání zůstalo i v jeho mrtvole, až teprve v noci před
vyjitím z Egypta je Mojžíš vyzvedl a s jeho ostatky bylo
odneseno a potom uloženo v Arše úmluvy jako do sva
tyně vyvoleného národa.

Čtvrt roku po jeho návštěvě Jakub zemřel. Po jeho smrti
bylo nad ním proneseno zhodnocení jeho života, ve kterém
byl velmi pochválen a velmi milován.

Asenat porodila Josefovi nejprve Manaseho a Efraima,
všech dětí bylo _celkem osmnáct, mezi nimi i několik dvoj
čat. Zemřela tři roky před Josefem a byla židovskými že
nami nabalzamována. Pokud ještě byl Josef živ, nalézalo se
její tělo v jeho budoucím náhrobku. Starší lidu však vzali
něco z jejích vnitřností k sobě a opatrovali to uložené v malé
zlaté figurce. Protože to chtěli i Egypťané mít, bylo to svěře
no židovským porodním babám a jednou z nich to bylo ulo
ženo u kanálu v jakési vysmolené schránce 2 rákosu. V noci
východu z Egypta přinesla jedna porodní bába toto tajemství
Mojžíšovi. Jmenovala se Sára.

Josef byl po své smrti od Židů za přítomnosti Egypťanů
balzamován a pak došlo ke spojení těl Josefa a Asenat po
dle záznamů, které učinila sama Asenat podle svých vidění
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a které zanechala Židům. I egyptští kněží a hvězdopravci,
kteří přijali Josefa a Asenat mezi svoje božstva, měli zná
most o těchto zápisech a jakési tušení o značném významu
a o požehnání Josefovu a Asenat pro Izrael, a proto se snažili
toto požehnání strhnout na sebe a proto utlačovali Izraele.
Proto také byli Izraelité, kteří se po smrti Josefově tolik roz—
množili, faraónem utlačováni. Egypťané také věděli, že by
Izraelité neodešli z jejich země bez Josefových ostatků, proto
i mnohokráte odcizili Josefovu mrtvolu a nakonec si ji vůbec
ponechali u sebe. Obyčejný lid židovského národa věděl je—
nom o Josefově mrtvole, nevěděl však nic o tajemství jejího
obsahu, což bylo známo jenom nemnohým. Celý národ byl
však ve veliké sklíčenosti, starším lidu bylo známo, že jim
bylo odcizeno svaté tajemství, na němž spočívalo zaslíbení.
Mojžíš, který byl vychován na faraónově dvoře ve veškeré
egyptské moudrosh', navštívil svůj lid a znal příčinu jeho
zármutku. Když pak zabil Egypťana, způsobil Bůh, že jako
uprchlík se dostal k Jedhrovi (tchán Mojžíšův), protože ten
to mohl být nápomocen Mojžíšovi svým spojením se Siby
lou Segolou, aby odkryl ono odcizené tajemství. Mojžíš se
také na Boží příkaz oženil se Seforou (dcerou madianského
kněze —Exod. 2,16 nn), aby tuto národní větev zase vštípil
v Izrael. Segole byla přirozenou dcerou faraónovou z jedné

židovské matky a i kdžž tato byla vychována v egyptskémhvězdopravectví, byla 'dům velmi nakloněna. Byla to ona,
která první Mojžíšovi prozradila, když byl vychováván na
královském dvoře, že není žádným faraónovým synem.
Aaron si musel vzít po smrti své první manželky za ženu
dceru této Segoly, aby náklonnost této matky k Izraelitům
byla ještě větší. Děti z tohoto manželství odešly s dětmi
Izraele, ale Aaron se musel od nich opět odloučit, aby aaron
ské kněžství mohlo povstat jenom z čistěžidovského kmene.
Dcera Segoly, která od faraóna odešla, se znovu provdala a
její potomci žili v době našeho Spasitele v Abile, kam její
mumie byla jimi zanesena.

Segola byla velmi osvícená a u faraóna zmohla mnoho,
měla na svém čele vyvýšeninu jako takoví lidé, kteří byli
nadání duchem proroctví a také takovou mívali. Byla puze
na Duchem, aby Izraelitům vymohla mnoho výhod a darů.
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V noci, ve které anděl v Egyptě usmrtil prvorozené, šla
zahalená Segola s Mojžíšem, Aaronem a třemi jinými Izrae
lity ke dvěma hrobním pahorkům, které byly od sebe oddě
leny kanálem, ale byly spojeny mostem, ale hlouběji, než
vodní hladina, ke které vedly s mostu schody. Segola šla
sama s Mojžíšem dolů a hodila do vody lístek se jménem
Božím,a hladina vody ihned ustoupila a tak vchod do hrob
ky byl volný. Došli až ke kameni, který tvořilbránu do hro
bu a otevíral se dovnitř. Nyní zavolali i ostatní k sobě dolů.
Zde jim všem svázal Mojžíš ruce svojí štólou a oni museli
přísahat, že toto tajemství uchovají. Po přísaze opět jejich
ruce uvolnil. Nyní šli všichni do hrobky, kde vytáhli světlo.
Uvnitř bylo vidět různé chodby a stály tam i mnohé obrazy
mrtvých.

Tělo Josefovo a s ním spojené tělo Asenat leželo v jakém
si egyptském náhrobku ve tvaru býka, tento náhrobek byl
z kovu, leskl se jako vyleštěné zlato. Sňali zadní díl, který
tvořil víko, Mojžíš vyňal Tajemství z dutého Josefova těla,
zahalil jej do roušek a podal je Segole, která je nesla před
sebou zahalené do svého pláště. Zbylé ostatky ]osefovy shr
nuli na jednom plochém kameni více dohromady, zahalili je
do roušek a muži je odnesli. Nyní, když toto svaté Tajemství
konečně měli, mohl Izrael odejít ze země. Segola plakala,
Izrael byl pln radosti.

Mojžíš ukryl v hrotu své hole, která měla podobu mišpu
le s listy a byl žlutavý, ostatek těla Josefova. Tato hůl byla
jiná než ona pastýřská hůl Mojžíšova, kterou musil Mojžíš
před Bohem hodit na zem, kde se potom změnila v hada;
byla to trubice, z níž se mohl vytahovat hořejší i dolejší díl
hole a opět zasunout. Spodnim koncem hole, který mně při
padal kovový, měl podobu ostrého kolíku, se dotýkal Mojžíš
skály, jako by na ni psal slova. Skála se pod tímto hrotem
otevřela a vyvřela ven voda. Tam také, kde se Mojžíš špič
kou své hole dotkl písku a učinil jí znamení, vytékala voda.
]ablkovité zakončení hole na horním konci mohlo být také
vyňato a opět i zasunuto, a před ním se zase rozestoupilo
Rudé moře.

Od ]osefovy smrti až do východu Izraele z Egypta podle
našeho způsobu počítání uplynulo asi sto osmdesát let. Měli
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tam ale jiné počítání, jiné týdny i roky. To vše mně bylo
často vysvětleno, ale už to nedovedu znova opakovat.

Pokud žili Izraelité v Egyptě, měli místo chrámu jenom
stany. Stavěli kameny, které polévali olejem a na tom oběto
vali obilí a beránky, při tom zpívali a modlili se.



17. Archa úmluvy

Ještě téže noci, ve které vzal Mojžíš to svaté Tajemství
k sobě, byla zhotovena zlatá schránka, podobná rakvi a
v této schránce vzali s sebou při odchodu z Egypta toto
svaté Tajemství, Tato schránka musela být tak veliká, že
v ní mohl odpočívat celý člověk, neboť se mělo stát chrá
mem a tělem. Bylo to v noci, když svoje veřeje označili
beránkovou krví, myslela jsem, když jsem viděla jejich
spěšnou práci na oné schránce, na svatý Kříž, který také
s takovým spěchem v noci před Ježíšovou smrtí byl do
hotoven. Schránka byla ze zlatého plechu a měla stejnou
podobu jako schránky na egyptské mumie. Nahoře byla
širší než dole a na její svrchní straně byla podoba tvá
ře obklopené paprsky (svatozáří). Po stranách byly
naznačeny paže a poloha žeber.

V tomto sarkofágu, asi uprostřed jejídélky, byla umístěna
zlatá schránka, která sama obsahovala ono svaté Tajemství,
které Segola odnesla z pohřební komnaty. Do spodní části
sarkofágu umístili svaté nádoby a číšepatriarchů, které přijal
Abrahám od Melchisedecha a s tradičním požehnáním bylo
předáváno prvorozeným. Toto byl první obsah Schránky
úmluvy a také jejíprvní podoba, tato schránka byla zahalena
rudou a přes ní pak bílou přikrývkou.

Teprve na hoře Sinaji byla zhotovena schránka, která
byla ze dřeva a uvnitř i zevně byla pokryta zlatem a do
této schránky byl pak vložen tento sarkofág s oním sva
tým Tajemstvím. Tato stará schránka dosahovala do polo
viny výše Archy úmluvy a nebyla tak dlouhá jako ona,
neboť jak u jejího horního, tak u jejího spodního konce by—
lo ještě místo pro dvě menší schránky, v níž byly ostatky
]akubovy a ]osefovy rodiny a kam byla také později ulo
žena i Aronova hůl. Když byla Archa úmluvy umístěna
ve chrámu na Siónu, byla uvnitř změněna, byl z ní vyňat
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onen zlatý sarkofág a nahrazen podobnou menší postavou
z bílé hmoty.

Již jako dítě jsem často vídala Archu úmluvy a všechno,
co v ní i okolo bylo a co vše do ní také přibývalo. Ukládali
dovnitř stále větší Svaté tajemství, které oni přijímali, ne
mohla ale být tak těžká, protože ji potřebovali snadno nosit.
Archa úmluvy byla mnohem delší než široká, ale její výška
byla stejná jako její šířka. Na jejím spodku byla ven vystu
pující lišta, její svrchní část byla kol dokola lemována půl
lokte širokou okrasou, bohatě zdobenou různými barvami,
květinami, zprohýbanými ornamenty, maskami, sluncem a
hvězdami. Všechno bylo skvostné, nebylo to však zpraco
váno jako vysoký reliéf, a hroty a listy této ozdoby vyčnívaly
jenom málo nad homí okraj Archy. Pod tímto ozdobným
lemem byly na rozích na obou podélných stranách kruhy,
jimiž prostrčili nosné tyče, když byla Archa nesena. Ostatní
část Archy byla vyzdobena nejrůznějšími postavami z mno
habarevného akáciového dřeva, které byly velmi umně zasa
zeny do zlata.

Uprostřed Archy byla malá, těžko postřehnutelná dvířka,
aby velekněz, když byl sám ve velesvatyni, mohl ono svaté
Tajemství vyjmout, aby udělil požehnání nebo aby proroko
val a aby je zase mohl vrátit zpět. Tato dvířka ze dvou dílů,
které se mohly odsunout stranou nalevo a napravo do nit
ra Archy a tento otvor byl tak veliký, že velekněz mohl
dobře sáhnout do nitra schránky. V místě, kde přes tato
dvířka byly tyče, na nichž se schránka nosila, byly obě mír
ně prohnuty. Když byly obě části dvířek odsunuty, otevřela
se i schránka, v níž bylo ochraňováno ono svaté Tajemství,
zavinuté do pláten, tak jako když člověk otevře knihu, aby
ji četl.

Nad víkem schránky se zvedal trůn milosti. Byla to des
ka, která byl dutá, opět pokrytá zlatým plechem, ve které
byly svaté kosti. Byla tak veliká jako víko a jen velmi málo
nad něj přečnívala. Na obou širších koncích byla připevněna
na každé straně čtyřmi šrouby ze setimového dřeva, které
zasahovaly až do vnitřku a takovým způsobem nad víko
schránky, že člověk mohl mezi obojím vidět mezeru. Tyto
šrouby měly nahoře zlaté hlavy v podobě plodů, čtyřivnější
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šrouby zasahovaly do čtyř rohů schránky, čtyři vnitřní pak
do jejího vnitřku. Po obou stranách u širších konců schránky
byly výřezy, v nichž na každé straně jeden, byli upevnění
zlatí cherubové velikosti chlapce. Uprostřed trůnu milosti
však byl široký otvor, jímž procházela víkem do schránky
trubice, mohl ji člověk spatřit mezi trůnem milosti a víkem.
Tento otvor byl lemován zlatým košem jako nějakou koru
nou a tato ozdoba se nahoře napojovala příčnými vzpěrami
na tyč, která od onoho svatého Tajemství uvnitř schránky
procházela onou trubicí a skrze tuto zlatou korunu vyúsťo
vala v sedm hrotů, které vypadaly jako lístky jakési květiny.
Této tyče se dotýkaly a jí objímaly nad sebou pravá ruka
jednoho a levá ruka druhého cheruba, zatimco za touto tyčí
se vzájemně dotýkala křídla —pravé jednoho a levé druhého
cheruba. Obě druhá křídla obou cherubů byla jen zcela málo
rozprostřena nad jejich rameny a tak dovolovaly Zpředupo
hled na korunu uprostřed schránky. Pod těmito křídly na
přahovali cherubové svoje ruce jakoby ve varovném gestu.
Ve výřezu víka klečeli cherubové na jednom koleni, druhé
koleno měli pozdviženo jako by se vznášeli. Jejich tváře na
plněné výrazem pohnutí byly odvráceny ven, jako by vy
jadřovaly svatou bázeň před leskem oné koruny. Oděv měli
jenom v půli těla. Na dlouhých pochodech byli se schránky
sňati a nesení zvláště.

Vídala jsem, že nahoře na oněch hrotech koruny, podob
ných květním lístkům, na konci tyče planula světélka nebo
plaménky, které zažehovali kněží. Byla to hnědá hmota, do
mnívám se svatá pryskyřice, které k tomu používali. Tuto
pryskyřici měli v krabicích. Velmi často jsem také vídala, že
z této koruny vystupovaly mocné paprsky světla a zase na
opak podobné proudy z nebe sestupovaly na tuto korunu
na konci této tyče, a že také i po stranách vycházely jemné
proudy paprsků a tím pak také ukazovaly, kterým směrem
má lid Boží putovat.

Na spodním konci této tyče uvnitř schránky byly háky,
na nichž, jako by se vznášely, byly drženy zlatě schránky
s oním svatým Tajemstvím a nad tímto obě desky Zákona.
Před oním svatým Tajemstvím visela, aniž by se dotýkala
dna schránky, zlatá žebrovaná nádoba, naplněná manou.
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Když jsem se dívala stranou do Archy, nemohla jsem před
ní uvidět ani oltář, ani svatyni. Vždy jsem poznávala Ar
chu úmluvy jako chrám a ono svaté Tajemství jako oltář
s Nejsvětější svátostí, a tak jsem potom vídala onu nádo
bu s manou jako lampu před oltářem. Když jsem jako dítě
chodívala do kostela, pak jsem si vždy to i ono vysvětlo
vala právě podle této Archy a její Tajemství pro mne bylo
tím, čím je pro nás Svátost oltářní, jen mně to vše ne
připadalo tak naplněno milostí, ale bývalo to přísnější a
vážnější, na mne to vše působilo dojmem více ponurým
a hroznějším, ale přece jen v tom všem bylo něco velmi
svatého a tajuplného. Vždy mě to vše připadalo jako by
v Arše úmluvy bylo všechno, co je svaté a jako by všech
na naše spása byla v ní obsažena jako v jakémsi zárodku
a jako budoucí událost. Ono svaté v Arše úmluvy bylo to
nejtajemnější. Připadalo mi jako základ Nejsvětější svátosti
oltářní a tato byla pak naplněním toho všeho. Nemohu to
všechno vyslovit. Bylo to tajemství tak hluboké a skryté,
jako u nás Ježíš ve Velebné svátosti. Cítila jsem, že jenom
někteří velekněží věděli, co to ve skutečnosti bylo, a že
jenom nemnozí zbožní z nich to vše poznali po vyšším
osvícení a toho i tak používali, (mnohým velekněžím to
bylo neznámo a vůbec toho nepoužívali), jako i nám tak
mnohé milosti a zázraky církve jsou neznámy a zcela se
ztratí, a jak i naše celá spása by zcela byla ztracena, kdyby
toto vše spočívalo jenom na našich rozumových schopnos
tech a vůli. To vše je ale postaveno na skále.

Stav a slepota Židů mně vždy připadá až k pláči smutná,
protože všechno měli přece jako v zárodku, ale že nechtěli
ovoce toho všeho poznat Nejprve měli ono Tajemství, to
bylo svědectvím, přislíbením, nato pak přistoupil Zákon a
potom Milost. Když jsem viděla, jak Pán učil v Sicharu, ptali
se ho lidé, kam zmizelo ono Tajemství Archy úmluvy. On
jim odpověděl, že z něho mnohé přejalilidé a že nyní přešlo
v ně. Z toho všeho se již dalo poznat, že toto tajemství zde
již více není, že se Mesiáš již narodil.

Viděla jsem ono Tajemství v jisté podobě, v určitém dru
hu pouzdra jako nějaký obsah, jako bytost či nějakou sílu.
Byl to chléb a víno, maso a krev, byl to zárodek požehnání
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před prvotním hříchem, bylo to svátostné bytí dalšího roz
množování před hříchem, které bylo lidem zachováno v ná
boženství a které jim umožňovalo prostřednictvím zbož
nosti, aby linie rodu se stále víc a více očišťovala, až koneč
ně v Marii dostoupila svého vrcholu, aby tato mohla počíti
z Ducha svatého vytouženého Mesiáše. Noe, který pěstoval
vinice, učinil k tomu přípravu, v tom však bylo už obsaženo
smíření a ochrana. Abrahám to již přijal v onom požehná
ní, což jsem spatřila takovým způsobem, jako by mu byla
předána nějaká věc, nějaká podstata. Zůstalo to tajemstvím
rodu a proto zde bylo ono veliké právo a přednost prvo
rozenectví.

Před vyjitím z Egypta přijal Mojžíš znovu toto Tajemství
a tak jak to zpočátku bylo tajemstvím rodin, tak to nyní by—
lo Tajemstvím celého národa. Toto Tajemství vstoupilo do
Archy úmluvy jako Nejsvětější svátost ve svatostánku nebo
v monstranci.

Když se děti Izraele klaněly zlatému teleti a tak upadly
do strašlivého zmatení, ztratil Mojžíš naději v sílu tohoto
Tajemství a byl za to potrestán tím, že nevstoupí do Zaslí
bené země. Když Archa úmluvy padla do rukou nepřátel,
tehdy bylo jako v každém nebezpečí toto svaté Tajemství,
jako sjednocující střed Izraele, veleknězem z Archy vyjmu
to a přesto zůstala Archa tak svatá, že nepřátelé byli při
nuceni Božími tresty, aby Archu úmluvy zase vrátili. ]e—
nom málokteří znali její tajemství a jeho spoluúčast. Často
člověk, který přijal paprsek vyšlý z tohoto tajemství, jej za
se zm'čil svým znečištěním a tak ono přiblížení se Vyku—
pitele nebo vlastně více oné přečisté Nádoby, která ho mě
la od Boha přijmout, bylo tím pro lidstvo zase na dlouhou
dobu poodsunuto, ale pokáním se mohli znovu očistit.

Nevím již určitě, zda u tohoto obsahu této Svátosti stačil
jen božský podklad a jakási nadpřirozená kněžská plnost na
způsob posvěcení, nebo zda to všechno zcela a bezpro
středně nevycházelo přímo od Boha, přece se domnívám, že
to bylo to první, neboť vím zcela bezpečně, že kněží to vše
často pro někoho uchraňovali a tak zabraňovali spáse a za
to byli těžce, ano i smrti potrestáni. Když ono Tajemství pů
sobilo a modlitba byla vyslyšena, pak Tajemství zářilo, vy
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růstalo a růžové zář-iloskrze schránku. Požehnání se v růz
ných dobách rozmnožovalo nebo zmenšovalo podle zbož
nosti a čistoty lidí. Zdálo se, že vzrůstá modlitbou, obětí a
pokáním.

Před lidem jsem viděla toto tajemství jenom při prů
chodu Rudým mořem a že ho Mojžíš použil při tom, když
se lid klaněl zlatému teleti, ale tehdy bylo zahaleno. On
sám je vyjmul ze zlaté skřínky a tak ho zakryl, jako bývá
zahaleno Nejsvětější tělo o Velkém pátku a právě tak ho
nesl nebo držel před hrudí, aby s ní mohlo být požehnáno
nebo potvrzena kletba, jako by působilo i na dálku. Mojžíš
touto mocí mnohé Izraelity podržel u sebe a uchránil před
modlářstvím a před smrtí.

Častěji jsem ale vídala, že tohoto Tajemství používal ve
lekněz sám, když byl ve velesvatyni a že s ním pohyboval
k jedné straně, jako by vynášel z něho sílu, nějakou ochranu,
nějaký trest nebo požehnání, vyvýšení, nějaké dobro. Nedo
týkal se tohoto Tajemství nikdy holýma rukama.

Toto svaté bylo jím také užíváno pro svaté účely i ve
vodě, do které bylo ponořeno a tato voda byla podávána
jako požehnání v podobě nápoje. Prorokyně Debora,
Anna, matka Samuelova v Silo a Emerende, matka svaté
Anny, pily také z této vody. Tímto svatým nápojem byla
Emerencie připravena na početí svaté Anny. Svatá Anna
však z této vody nepila. Ono požehnání bylo v ní.

Jáchym přijal andělovým prostřednictvím ono Tajemství
z Archy úmluvy. A tak byla Marie počata pod Zlatou bra
nou jeruzalémského chrámu bez prvotního hříchu. Byly to
překrásné zvuky kolem nich, jako nějaký hlas Boží. Toto ta
jemství Neposkvrněného početí svaté Panny v lůně svaté
Anny nemohoulidé pochopit a proto jim to zůstává skryto.

Celá rodová linie ]ežíšova přijala zárodek tohoto požeh
nání, aby byla hodna uskutečnit Vtělení Boha. Ježíš Kristus
ale ustanovil svátost Nového zákona jako ovoce, jako na
plnění tohoto Tajemství, aby tak lidi sjednotil s Bohem.

Když Jeremiáš při babylónském zajetí dal Archu úmluvy
skrýt na hoře Sinaji ještě s ostatními svatými věcmi, nebylo
již toto Tajemství více uvnitř, jen jeho schránka byla s Ar
chou ]eremiášem ukryta. On znal jeho obsah a jeho svatost
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a chtěl o tom také otevřeně promlouvat k lidu, jaké jsou to
všechno záležitosti a jak je s ním zacházeno, ale Malachiáš
jej od toho odradil a vzal Tajemství k sobě. Skrze něho toto
Tajemství přešlo na eseny a prostřednictvím jednoho kněze
zase znovu do obnovené Archy úmluvy. Malachiáš stejně
jako Melchisedech byl anděl, vyslanec Boží, neviděla jsem
ho jako obyčejného člověka. Vypadal jako člověk podobný
Melchisedechovi, jen s malým odlišením od něho, tak jak to
bylo přiměřenédobě, ve které půspobil. Krátce po odvedení
Daniela do Babylónu jsem ho viděla podobného zmatenému,
sedmiletému chlapci, jak v červeném rouchu s holí v ruce
přichází k nějakému zbožnému manželskému páru do Safy
v krajině kmene Zebulon. Oni ho pokládali za dítě, které se
ztratilo lzraelitům, kteří byli odváděni do zajetí a podrželi
si ho u sebe. Toto dítě bylo velmi milé, nadlidsky trpělivé
a něžné, jemné, že ho všichni milovali a on je mohl bez
odporování učit a jednat. Často se stýkal s leremiášem a
pomohl mu radou v největších nebezpečích. Byl to také on,
kdo zachránil Jeremiáše z vězení v Jeruzalémě.

Stará původní Archa úmluvy, kterou ukryl ]eremiáš na
hoře Sinaji, už nebyla vícekrát nalezena. Nová Archa úmlu
vy, která později byla zhotovena, nebyla již tak krásná jako
ona stará a také ani ostatní věci v ní již nebyly. Aronova hůl
se dostala k esenům na hoře Horeb, kde také byl opatrován
jistý díl onoho svatého Tajemství. Rod, který ustanovil Moj
žíš, aby opatroval Archu úmluvy, zůstal až do doby Hero
do .

všž o posledním dnu se zase objeví a potom bude vy
světleno ke zděšení všech, kteří toto Tajeantví zneužívali.

U.I.O.G.D.
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]. Předkové. Narození a sňatek svaté Anny

Předkové svaté Anny byli esenové. Tito obdivuhodně
zbožňovaní lidé pocházeli z kněží, kteří v době Mojžíšově
a Aronově nosili Archu a přijali v době Izaiášově a Jere
miášově svoje určitá životní pravidla. Z počátku jich neby
lo příliš mnoho, později však přebývali v Zaslíbené zemi
ve skupinách na území v délce 48 mil a 36 mil na šířku
a teprve později přišli do končiny u Jordánu. Přebývali
hlavně na hoře Horebu a Karmelu.

V první době, dříve než je shromáždil Izaiáš, žili tito lidé
také rozptýlené jako zbožní, ale umrtvující se Židé. Nosili
stále stejné šaty a nelátali je, až tyto jim samy spadly s těla.
Žili v manželství, ale byli velmi zdrženliví. Po vzájemné do
hodě se často muž a žena od sebe oddělovali a žili ve vzdá
lených chatrčích. ]ídali také odděleně, nejprve muž a teprve,
když se vzdálil, i žena. Již tehdy byli mezi nimi lidé z předků
svaté Anny a jiných členů svatých rodin. Z nich pocházeli
ti, kdož byli nazýváni prorockými dětmi. Přebývali v pustině
a kolem hory Horebu; i v Egyptě jich bylo také velmi mnoho.
Spatřila jsem též, že je po určitý čas válka zahnala s hory
Horebu, ale jejich představení je zase znovu shromáždili. By
li mezi nimi i Makabejští. Byli velkými ctiteli Mojžíše a opat
rovali kus jeho oděvu, který daroval Aronovi, od něhož se
pak dostal k nim. Byla to pro ně veliká svatá věc a měla
jsem také vidění, jak dokonce patnáct lidí z nich přišlo o ži
vot při hájení této svaté věci. Jejich představení měli také
známost 0 Tajemství Archy úmluvy.

Ti z nich, kteří zůstávali svobodní, tvořili vlastní spole
čenství, jakoby nějaký duchovní řád, a byli až do svého
přijetí po léta zkoušení. Svým představeným byli přijati na
delší nebo kratší čas, podle vyššího prorockého poznání.

enatí esenové, kteří zachovávali přísné mravy mezi svý
mi dětmi i domácími, byli v takovém podobném vztahu
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k vlastnímu řádu esenů, jako františkáni terciáři k vlastní
mu řádu františkánů. V každé potřebě chodili o radu ke
své duchovní hlavě na Horeb.

Neženatí esenové byli nepopsatelně zbožní a čistí. Nosili
bílá, dlouhá roucha, která opatrovali ve veliké čistotě. Přijí
mali děti na výchovu a aby se někdo mohl stát členem jejich
přísného řádu, musel mít věk čtrnácti let. Lidé, jejichž zbož
nost byla osvědčená, byli zkoušeni pouze po dobu jednoho
roku, ostatní po dva roky. Žili zcela panicky a zdrženlivě,
nevěnovali se vůbec žádnému obchodu a co potřebovali, vy
měňovali za věci, které sami vypěstovali. jestliže se někdo
z nich těžce provinil, byl vyloučen a toto jejich prokletí do
provázela síla, která byla podobná kletbě svatého Petra vůči
Ananiášovi: zemřeli. jejich představení poznali prorockým
způsobem, kdo se provinil. Viděla jsem také některé, kteří
jenom konali pokání a museli například stát v neohebném
rouchu s rozpjatýma rukama, které se pro neohybné rukávy
nedaly ohnout a tento oděv byl uvnitř plný ostnů.

Na hoře Horebu bylo mnoho malých jeskyní, které byly
jejich celami a k jedné větší jeskyni byl přistavěn z pletených
rohoží veliký prostor, kde se shromažďovali okolo jedenácté
hodiny, aby obědvali. Každý měl před sebou malý chléb a
jeden menší pohár. Představený šel od jednoho ke druhému
a každému jeho chléb požehnal. Po jídle se každý navrátil
do své vlastní cely. V této veliké prostoře byl také oltář, na
němž ležely posvěcené chleby. Byly přikrytý a určeny pro
rozdělení chudým. Měli také mnoho krotkých holubů, kteří
jim zobali z ruky. Holuby jedli, ale také používali k nábo
ženským obřadům, při čemž nad nimi něco pronášeli a ne
chávali je potom odlétnout. Viděla jsem také, že do pustiny
vypouštěli beránky, nad nimiž také něco pronášeli.

Viděla jsem,. že každoročně třikrát putovali do Jeruza
léma do chrámu. Měli mezi sebou i kněze, kteří měli zvláště
na starost péči o posvátné oděvy, které i oni čistili, na ně
přispívali a také i nové zhotovovali. Viděla jsem, jak obdě
lávají pole, pěstují dobytek a zvláště pečují o zahrady. Hora
Horeb byla mezi jejich chatrčemi plna zahrad a ovocných
stromů. Viděla jsem také mnohé, jak tkají, pletou a vyšívají
kněžská roucha. Neviděla jsem, že by sami vyráběli hedvábí,
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to sem bylo dodáváno na prodej v přadénkách a oni ho vy
měňovali za plody.

V Jeruzalémě měli své oddělené místo, kde měli svoje
příbytky a i ve chrámě měli zvláštní místo. Ostatní Židé
jim nebyli příliš nakloněni. Viděla jsem, jak také do chrá
mu posílají obětní dary, jako veliké hrozny, které mezi
sebou na tyči nesli dva lidé; i beránky, kteří však nebyli
zabíjeni, ale bývali propuštěni. Neviděla jsem, že by přiná
šeli krvavé oběti. Před cestou do chrámu se připravovali
modlitbou, přísným postem, bičováním a jinými kajícími
skutky. Kdo s nimi putoval do chrámu, aniž by před tím
odčinil spáchaný hřích, ten se obával, že ihned musí u
mřít, což se i častokráte stalo. Jestliže na cestě do chrámu
potkali nějakého nemocného nebo bezmocného člověka,
nešli dále, dokud mu nějakým způsobem nepomohli. Vi
děla jsem, jak sbírají byliny a připravují z nich nápoje a
že nemocné uzdravují vkládáním rukou nebo tím, že se
na ně rozprostřeli s rozpjatýrni pažemi. Viděla jsem také,
že uzdravovali na dálku. Nemocní, kteří nemohli přijít sa
mi, vyslali svého zástupce, na kterém oni vykonali všech
no, co nemocný potřeboval k uzdravení a stávalo se, že
se nemocný v tutéž hodinu uzdravil.

V čase prarodičů svaté Anny byl jejich představeným
prorok jménem Archos. V Eliášově jeskyni na Horebu
míval vidění, která se stále vztahovala k Mesiášovu
příchodu! Znal i pokolení, ze kterého vzejde Mesiáš, a
když Archos prarodičům svaté Anny prorokoval o jejich
potomcích, viděl také, jak se čas naplňuje. Jak je tato řada
předků narušena nebo dokonce přerušena —bylo to zavi
něno hříchem —o tom nevěděl a také netušil, jak to ještě
bude trvat dlouho, ale napomínal ku pokání a oběti.

Dědeček svaté Anny, esen, se nazýval před svým sňat
kem Stolanus. Prostřednictvím své ženy a jejího majetku
dostal jméno Gareša nebo Sarziri. Babička svaté Anny po
cházela z Mara na poušti a jmenovala se Moruni nebo
Emomn, tj. Vznešená matka. Provdala se za Stolana na
příkaz proroka Archose, který po devadesát let byl před
staveným esenů a byl to muž velmi svatý, u něhož se
vždy před svým provdáním radily, aby potom vykonaly

122



svoji volbu podle jeho rady. Zdálo se mně obdivuhodné,
že tito prorockým duchem naplnění představení vždy pro
rokovali jenom o ženských potomcích a že předkové svaté
Anny a Anna sama měly dcery. Zdálo se mně, že před
kům svaté Anny i jí samé bylo uloženo, aby nábožensky
vychovávali čisté nádoby, které měly přijmout svaté děti:
předchůdce samotného Pána, apoštolů a učedníků.

Viděla jsem, jak k Archovi přišla Emorun před svým
sňatkem. Musela na hoře Horeb sestoupit s onoho sálu ur
čeného pro shromáždění do určitého odděleného prostoru
a jak mluvila skrze mřížoví jisté zpovědnice s představe
ným. Archos potom vystoupil po mnoha stupních k vr
cholu hory, kde se nalézala jeskyně proroka Eliáše. Vchod
byl malý a vedl po několika stupních stranou. jeskyně by
la krásně vyzdobena. Světlo sem vpadalo otvorem ve stro
pě. U stěny jsem viděla malý oltář z kamene a na něm
Aronovu hůl a lesknoucí se kalich jako z nějakého draho
kamu. V tomto kalichu spočívala část Tajemství Archy
úmluvy. Tuto část obdrželi esenové, když jednou upadla
Archa úmluvy do rukou nepřátel. Aronova hůl stála v ja—
kémsi stromečku se spirálovitě se stáčejícími, žlutavými
listy, jakoby v nějakém pouzdře. Nemohu říci, zda tento
stromeček je živá rostlina nebo jenom umělecký výtvor, ja
ko jím byl výhonek Jesse. Jestliže se představený modlil,
aby dostal zjevení o chystaném sňatku, potom bral do ru
ky hůl Aronovu. Tato hůl (prut), jestliže sňatek měl při
spět k vytvoření Mariiny linie, vyhnal pupen, ze kterého
vyrašil jeden nebo více květů na znamení vyvolení. Před
kové svaté Anny byli také takovými určitými výhonky tě
to rodové linie a jejich vyvolené dcery byly představovány
takovými znameními, výhonky, které pak dále vykvétaly,
jestliže jedna dcera měla uzavřít sňatek. Stromeček se sto
čenými lístky byl stejný jako stromeček rodu, jako ratolest
Jesse, na němž se dalo poznat, jak dalece již pokročil pří
chod Mariin. Na oltáři také stály v hmečcích nízké keříčky
bylinek, které také něco oznamovaly tím, že se bud' zaze
lenaly nebo uvadaly. Kol dokola na stěnách jsem viděla
výklenky uzavřené mříží, ve kterých byly opatrovány sta
ré svaté kosti, krásně zabalené do hedvábí a vlny. 8ny to
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ostatky svatých proroků a svatých Izraelitů, kteří zde kdy
si žili na hoře nebo v jejím okolí. V jeskynních prostorách,
které esenům sloužily jako cely,jsem viděla takové ostatky,
před kterými se modlili a kde umísťovali květy a zažeho
vali lampy.

Archos byl oblečen zcela na způsob velekněze ve chrá
mě, kdykoliv se modlil v jeskyni. Jeho oděv sestával asi
z osmi dílů. Nejprve na sebe oblékl přehoz přes prsa na
způsob škapulíře. Tento šat nosíval kdysi Mojžíš na holém
těle. Uprostřed byl otvor pro hlavu a měl stejnou délku
na hmdi jako na zádech. Na této části oděvu nosíval ja
kousi bílou albu ze soukaného hedvábí, která byla přepá
sána širokým pruhem a ještě k tomu širokou štólou, která
byla na prsou zkřížena a sahala dolů až ke kolenům. Na
to potom oblékl něco na způsob ornátu z bílého hedvábí,
který vzadu dosahoval až k zemi a měl na spodním lemu
dvě rolničky. Kolem otvoru pro hlavu byl stojatý límec,
vpředu uzavřený knoflíčky. ]eho vous,na bradě se rozdě
lující, splýval přes tento límec. Nakonec si oblékl malý, zá
řící pláštík, z bílého netkaného hedvábí, tento pláštík byl
vpředu spjat třemi sponami s drahokamy, do nichž bylo
něco vyryto. Také od každého ramene ze stran proti hrudi
probíhala řada šesti drahokamů, do kterých podobně byla
vyryta znamení. Na zadní straně uprostřed byl upevněn
štít, na němž byla vyryta písmena. Na tomto plášti byly
také třásně, střapce a plody. Mimo to na jedné paži nosil
také krátký manipul, na hlavě pokrývku z bílého hedvábí,
na způsob turbanu, okrouhlou a lemovanou svinutou lát
ku, nahoře byla čepice vyvýšena a jeden třapec z hedvábí,
před čelem měla zlatou destičku s drahokamy.

Archos se modlil před oltářem na zemi. Viděla jsem,
že měl vidění, jak z Emorun vyrůstá růžový keř s dvěma
větévkami. Na každé větévce byla jedna růže a na té dru
hé větévce byla opatřena písmeny. Viděl také, jak anděl
psal písmena na stěnu. Potom Archos Emorun sdělil, že
se má provdat a to za šestého nápadníka a že porodí vy
volené dítě s jakýmsi znamením a to dítě bude nádobou
blížícího se přislíbení. Šestý nápadník se jmenoval Stola
nus. Ženich a nevěsta nebydleli dlouho v Mara, ale pozdě
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ji odešli do Efronu, potom jsem také viděla jejich dcery
Emerencii a lsmerii, jak se radí s Archosem, který jim při
kázal, aby se provdaly, protože jsou nádobami, které mají
spolupůsobit při naplnění přislíbení. Nejstarší dcera Erne
rencie se provdala za levitu jménem Afras a stala se mat—
kou Alžběty, která porodila Jana Křtitele. Třetí dcera se
jmenovala Enue. Ismerie byla druhorozená dcera Stolana
a Emorun. Ona měla při svém narození na těle ono zna
mení, které spatřil Archos na růži druhé větévky ve svém
vidění nad Emorun. Ismerie se provdala za Eliuda z kme
ne Levi. Byli bohatí. Poznala jsem to podle velkého hospo
dářství. Měli mnoho stád, ale nenechávali si nic pro sebe,
všechno dávali chudým. Přebývali v Seforidě (Seforis), čty
ři hodiny od Nazareta, měli tam svůj majetek. Vlastnili
pozemky v údolí Zabulon, kam odcházívali v krásné roční
době s celou rodinou a kde Eliud se usadil natrvalo po
smrti manželky Ismerie. V témže údolí se usadil se svojí
rodinou i ]áchymův otec.

Vznešené mravy a zdrženlivost Stolana a Emorun pře
šly také na lsmerii a Eliuda. První dcera, kterou porodila
lsmerie,dostala jméno Sobe. Tato Sobe se později provdala
za jakéhosi Šalamouna a byla matkou Marie Salome, která
se provdala za Zebedea a porodila pozdější apoštoly Jaku
ba Většího a Jana. Protože Sobe při svém narození neměla
na sobě znamení přislíbení, byli tím rodiče velmi zarmou
ceni a putovali k Horebu za poustevníkem, který je vybí
zel, aby se modlili a přinášeli oběti a přislíbil jim útěchu.
Potom po dobu 18 let až do početí svaté Anny neměli dě
tí. Pak oba manželé měli na svém loži v noci vidění. Isme
rie spatřila, jak anděl vedle ní píše na stěnu písmena. Vy
právěla to svému muži, který spatřil totéž a když ráno
procitli, spatřili oba znamení na stěně. Bylo to opět písme
no M, které se také objevilo v krajině žaludku, když se
svatá Anna narodila.

Rodiče zvláště milovali svatou Annu. Viděla jsem Annu
jako dítě, nebyla nijak zvlášť krásná, ale přece jenom krás
nější než ostatní. Tak krásná jako Maria nebyla ani zdaleka,
byla však neobyčejně prostá, dětská a zbožná. Takovou jsem
ji vždy vídala, jako pannu, jako matku i jako starou babičku,
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takže, když jsem někdy uviděla nějakou opravdu dětsky
prostou stařičkou ženu, vždy jsem si musela myslet, že tato
je právě taková jako svatá Anna.

Svatou Annu, když jí bylo pět let, dovedli do chrámu
jako později Marii. Přichrámu žila dobu dvanácti let a když
jí bylo sedmnáct roků, byla opět odeslána domů. Mezi tím
se její sestře narodila třetí dcera jménem Maraha a Anna při
svém návratu domů našla v otcovském domě i synáčka své
starší sestry Sobe, který se jmenoval Eliud. Maraha dostala
později rodičovský majetek u Seforidy a stala se matkou
pozdějších učedníků Arastaria a Kocharia. Mladý Eliud se
stal druhým manželem vdovy Maroní z Naimu.

Rok nato Ismerie onemocněla a zemřela. Na svém úmrt
ním loži si dala zavolat všechny svoje domácí, napomínala
je a představila jim Annu jako budoucí matku domu. 5 An
nou však ještě mluvila sama o samotě, že se musí provdat,
protože je nádobou příslíbení. Necelý rok a půl později,
když jí bylo devatenáct let, provdala se Anna za Heliho
neboli Jáchyma &to také na duchovní pokyn prorokův. Ona
se vlastně měla provdat za levitu z pokolení Aronova, tak
jak tomu bylo v celém jejím pokolení, ale právě proto, že se
spása již přibližovala, musela se provdat za Jáchyma z Davi
dova rodu, neboť Maria měla svůj původ v domě Davidově.
Měla více nápadníků a Jáchyma ještě neznala, ona sama si
ho zvolila z vyššího popudu.

Jáchym byl chudý. Byl spřízněn se svatým Josefem. Jo
sefův dědeček pocházel prostřednictvím Šalamouna z Da
vida a jmenoval se Mathan. Měl dva syny, Josese a Ja
kuba. Tento byl otcem Josefovým. Když Mathan zemřel,
provdala se vdova po něm za jiného muže jménem Levi,
který skrze Nathana pocházel z Davida a tomuto Levimu
porodila Mathana, otce Heliho neboli Jáchyma. Jáchym byl
menší, rozložitý, hubený muž, svatý Josef byl v jeho stá
ří, ale oproti němu docela jasně hezký. Vzhledem k jeho
chování a ctnosti to byl zcela nádherný člověk. On po
dobně jako svatá Anna měli v sobě něco, co oni sami ani
neznali, touhu a očekávání, obdivuhodnou vážnost. Zříd
ka jsem je jen vídala, že by se smáli, ačkoliv oba v počát
cích stejně nebyli smutní. Měli tichý, vyrovnaný charakter
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a v jejich začínajícím stáří bylo něco ze starých usedlých
lidí.

Sňatek slavili v jednom malém místě, kde byla pouze
menší škola, přítomen byl jen jediný kněz. Svatba tehdy
byla zcela jednoduchá. Ženichové byli zcela prostí. Mluví
vali společně o všem a potom nemyslili při sňatku na nic
více, než že to musí být. Řekla-li nevěsta své ano, pak byli
rodiče spokojeni, řekla-li svoje ne a měla pro to osobní
důvody, pak to bylo také dobře. Nejprve se však vše vyří
dilo a domluvilo u rodičů, potom byl obřad zaslíbení vy
konán v synagóze. Kněz se modlil ve svatyni před svit
ky Zákona, rodiče na obvyklém místě. Ženich a nevěsta
se sami domluvili v určitém prostoru na svých úmluvách
a názorech, potom vše vyslovili před rodiči a tito mluvili
s knězem, který k nim přistoupil. Den nato byla svatba.

Jáchym a Anna bydleli u Eliuda, otce svaté Anny. V jeho
domě vládl přísný mrav a byly zachovávány zvyky esenů.
Tento dům náležel k Seforidě, ležel od ní poněkud vzdálen
ve skupině domků, mezi nimiž byl tento větší.Zde žili dobře
po dobu sedmi let.

Rodiče svaté Anny byli majetní lidé. Měli mnoho stád,
krásné koberce, nádobí a také mnoho čeledínů a děveček.
Nikdy jsem neviděla, že by se živili obděláváním polí. By
li velmi zbožní, nitemí, dobročinní, prostí a spravedliví.
Často rozdělovali svoje stáda a vůbec všechno na tři díly
a jeden díl z toho věnovali chrámu, kam sami stáda zahá
něli a kde vše od nich převzali chrámoví sluhové. Druhý
díl dávali chudým nebo potřebným příbuzným, z nichž
ponejvíce u nich pracovali jednotlivci, kteří potom dobytek
odháněli. Třetí díl si pak ponechávali pro sebe. Žili velice
skrovně a dávali všechno tam, kde bylo toho potřeba. To
již jako dítě jsem si myslela: Stačí bohatě rozdávat; kdo
dává, získává znovu dvojnásob, neboť jsem viděla, že je
jich třetí díl se vždy zase znovu rozrůstal a že všeho bylo
velmi brzy zase v takovém stavu, že všeho bylo dostatek
a že opět všechno mohli dělit na tři díly. Měli mnoho pří—
buzných, kteří s nimi byli dohromady společně při všech
slavnostních příležitostech. Tu jsem potom neviděla mno
ho hodování, ale vždy rozdávali jídlo chudým, ale něco
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jako vlastní hostinu jsem u nich nikdy neviděla. Když se
sešli dohromady, leželi pravidelně v kruhu na zemi a
mluvili o Bohu s velkým očekáváním. Byli při tom také
často zlí lidé z jejich příbuzenstva, kteří se na to vše dívali
s nevolí a s hořkostí, když tito lidé plni touhy ve svých
rozhovorech vzhlíželi k nebi. Oni však byli k těmto zlým
lidem vždy dobří a neopomenuli žádnou příležitost, aby
je k sobě pozvali a dávali jim všeho dvojnásob. Často jsem
viděla, že tito požadovali s nevolí a důrazně to, co jim tito
dobří lidé podávali s takovou láskou. V jejich rodině byli
i chudí, jimž často věnovali jednu nebo i více oveček.

Zde Anna porodila svoji první dceru, která se také na
zývala Maria. Viděla jsem velikou radost svaté Anny nad
novorozeným děťátkem. Bylo to zcela milé dítě. Viděla jsem,
že je poněkud baculaté a roste do síly. Toto dítě bylo také
něžné a zbožné a rodiče je milovali. Byla zde však jedna
okolnost, která se dotýkala tohoto dítěte, a tu jsem nechá
pala. Bývalo to vždy tak, jako by dítě nebylo tím, co rodiče
očekávali jako plod svého spojení. Proto v nich byl jakýsi
zármutek a neklid, jako by se nějak bývali proti Bohu provi
nili. Konali proto dlouhé pokání, žili ve zdrženlivosti a ještě
rozmnožovali všechny svoje dobré skutky. Viděla jsem čas
to, jak se rozcházejí, aby se o samotě modlili.

Tak žili u otce Eliuda po dobu dobře sedmi roků, mohla
jsem to pozorovat na věku jejich prvního dítěte, když se roz
hodli, že se odloučí od rodičů a to z toho důvodu, aby mohli
o samotě zcela znovu začít svůj společný manželský život a
přivolat tak od Boha životem, který by se mu ještě více líbil,
na svoje spojení jeho požehnání. Viděla jsem, jak v domě
rodičů pojali tento úmysl a viděla jsem, jak otec svaté Anny
připravuje pro ně vybavení. Rozdělili stáda a oddělili pro
svoji domácnost voly, osly a ovce, tato zvířata byla větší,
než bývají zde u nás na venkově. Na osly naložili nejrůzněj
ší nářadí, nádobí a oděvy. Tito ochotní lidé byli tak zruční
když vše balili, nakládali na zvířata a dopravovali jinam.
My neumíme ani na vůz naložit naše věci tak dobře, jak to
oni uměli naložit na tato zvířata. Měli krásné nádobí, avšak
nádoby byly mnohem ozdobnější než nynější. Byly to křeh
ké, krásné džbány ušlechtilého tvaru, byly na nich nej—
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různější obrázky, tyto džbány byly naplněny mechem, zaba
leny a upevněny pak na obou koncích řemenů a tak byly
zavěšeny na hřbet zvířete: na volném hřbetě zvířete však
byly uloženy nejrůznější balíky pestrých pokrývek a oděvů.
Byly také zabaleny vzácné, zlatem vyšívané přikrývky a otec
Eliud daroval odcházejícím v sáčku nějakou těžkou hrou
du, asi kus ušlechtilého kovu. Když vše již bylo připraveno,
přistoupili ke zvířatům čeledínové a děvečky a hnali stáda
i nákladní zvířata před sebou směrem k novému domovu,
který byl odsud vzdálen dobře pět až šest hodin cesty.

Dům se nalézal na pahorku mezi údolím u Nazaretu
a údolím Zabulen. Vedla k němu alej terebintů. Před do
mem na holé skále byl dvůr, obehnaný nízkou, kamennou
zídkou, na níž či za ní byl živý, splétaný plot. Na jedné
straně tohoto dvora byly stáje, určené pro pobyt zvířat.
Dveře poměrně velikého domu byly uprostřed a pohybo
valy se ve veřejích. Jimi se vstoupilo do určité předsíně,
která zaujímala celou šíři domu. Na pravé i levé straně to
hoto vstupm'ho prostoru stály lehounké, pletené stěny, kte
ré se daly použít tak, že se jimi daly oddělit malé pros
tory. V tomto sále se o svátcích konávaly slavnostnější
hostiny, jako tehdy, když Maria byla odvedena do chrá
mu. 2 tohoto sálu naproti domovním dveřím vedla chod
ba, která procházela mezi pokojíky, z nichž čtyři byly po
pravé a čtyři po levé straně, dveře této chodby byly opět
pletené. Tyto pokojíky byly utvořeny pletenýrni stěnami,
nahoře končícími mřížovím nebo závěsy. Tato chodba
vedla do prostoru, který byl kulatý, ba spíše tr0jhranný a
na jehož zadní stěně, naproti dveřím byl krb. Obě po
stranní stěny, napravo i nalevo, opět obsahovaly prostory
oddělené lehkými stěnami. Uprostřed kuchyně visela se
stropu mnohoramenná lampa.

K domu se přináležely zahrady a pole.
Když ]áchym a Anna přišli do domu, měli již všech

no v domě na svém místě, jak to uspořádali lidé vy
slaní napřed. Čeledíni a děvečky opět všechno krásně a
v pořáku vybavili a dali vše na svoje místo, jako to řád
ně udělali již při balení, neboť všichni byli tak ochotní a
dělali všechno tak tiše a s pochopením, že se jim ani
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každá věc nemusela přikazovat, tak jako se to stále dělá
dnes.

Zde tito lidé začali zcela jiný nový život. Vše minulé
obětovali Bohu a mysleli teď jen na to, jak začít vše zno
vu, jako na počátku a celou jejich snahou bylo jen to, aby
svým bohulibým životem si vyprosili ono požehnání, po
kterém tolik toužili. Viděla jsem, jak jdou ke svým stá
dům, dělí je na tři díly a to nejlepší věnují chrámu, druhý
díl dávají chudým a ten nejubožejší si ponechali pro sebe
a stejně tak dělali se vším, co jim patřilo.
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2. Svaté a Neposkvměné početí Panny Marie

Anna měla jistotu a pevnou víru, že Mesiáš už musí
být velmi blízko a že ona náleží mezi jeho pozemské pří
buzné. Usilovně se modlila a neustále usilovala o co nej
větší čistotu a přijala také sdělení, že ona ma' počít dítě
milosti. Její prvorozená dcera, kterou zanechali v domě
otce Eliuda, to uznala a milovala Annu a Jáchyma jako dí
tě miluje rodiče, avšak bezpečně cítila, že sama není tou
dcerou, kterou Anna měla podle svého vnitřního přesvěd
čení porodit. Anna a Jáchym od narození této první dcery
po dobu devatenácti let a pěti měsíců zůstali neplodní. Ži
li v neustálé modlitbě a přinášeli oběti, žili v odpírání a
zdrženlivosti. Viděla jsem, že často rozdělují svoje stáda,
ale vše se jim zase znovu rozmnožilo. Jáchym často
prodléval u svých vzdálených stád, aby se stále úpěnlivě
modlil k Bohu.

Zármutek a touha obou po zaslíbeném požehnání do
stoupila nejvyššího vrcholu. Mnozí je tupili, že musí být
špatnými lidmi, protože nemají žádné děti a že ona jejich
dcera, žijící u Eliuda, že je pouze Annou podstrčené dítě,
protože jinak by ji měli u sebe. Když Jáchym, který právě
prodléval u svých stád, chtěl jít do chrámu, aby oběto
val, poslala mu Anna nejrůznější ptáky, holuby a i jiné věci
v koších a v klecích, které přinesli služebníci za Jáchy
mem na pole ke stádům. Jáchym vzal s sebou 2 pastvy dva
osly a naložil tyto věci na ně a také tři bílá, malá, čilá zví
řátka s dlouhými krčky, buď beránky nebo kůzlátka v mří
žových koších. Na tyči nesl lucernu, vypadala jako světlo ve
vydlabané tykvi. Viděla jsem jej, jak tak putuje po krásném
zeleném poli mezi Betlémem a Jeruzalémem, kde jsem také
často vídala Ježíše a viděla, jak k večeru přišel ke chrámu.
Osly nechal tam, kde byli ponecháni i při Mariině obětování
a služebníci vynesli tyto dary po úbočí chrámové hory po
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schodech. Když od nich byly jejich dary přijaty, služebníci
odešli; Jáchym ještě vstoupil do síně, kde byla vodní nádržka
a kde byly všechny dary umývány. Nato prošel dlouhou
chodbou do síně po levé straně svatyně, kde stál kadidlo
vý oltář, stůl předkladných chlebu a sedrniramenný svícen.
V této síni bylo ještě více těch, kdo přinesli dary. Jeden kněz,
jménem Ruben, jednal zcela zle a s pohrdáním s Jáchymem,
jehož dary nebyly podle práva připuštěny k oběti a on byl
odstrčen do potupného, zamřížovaného kouta a jeho dary,
tak jako dary ostatních, nebyly vystaveny na pravé straně
nádvoří za mřížemi na viditelné místo, ale byly odloženy
stranou. Kněžíbyli v prostoru kadidlového oltářea byla prá
vě přinášena kadidlová oběť.Také byly zažehnuty lampy a
světla hořela na sedmiramenném svícnu, ne však všech
sedm světel současně. Často jsem vídala, že při různých pří
ležitostech byla zažehována světla na různých ramenech to
hoto sedmiramenného svícnu.

Viděla jsem, že Jáchym ve velkém zármutku opustil
chrám a šel z Jeruzaléma přes Betánii do končiny u Macheru,
kde hledal útěchu v domě esenů. Zde dříve v tomto domě
esenů žil také prorok Manahem, který Herodovi, když byl
ještě dítě, prorokoval království a jeho veliké zločiny. Odsud
se Jáchym vydal ke svým nejvzdálenějším stádům u hory
Hermonu. Jeho cesta vedla pouští Gaddi přes Jordán. Hora
Hermon je dlouhý úzký kopec, jehož jižní, sluneční strana
se zelená a je v květu, když zatím druhá, od slunce odvrá
cená, je pokryta sněhem. Jáchym byl tak smutný a tak za
hanben, že ani Anně vůbec nevzkázal, kde se zdržuje a zár
mutek Anny, když jí druzí donesli, co se v chrámě stalo a
jak se sám již více domů nevrátil, byl neomezený. Jáchym
zůstal na Hermonu takto ukrytý po pět měsíců. Viděla jsem
jeho úpění a modlitby; když prohlížel svoje stáda a beránky,
byl velmi zarmoucený a vrhl se se zahalenou tváří k zemi.
Jeho služebníci se ho ptali, proč je tak zannoucený; on jim
neřekl, že myslí na svoji neplodnost. Rozdělil také nyní svoje
stáda na tři díly, nejkrásnější poslal do chrámu, druhý díl
obdrželi esenové a nejmenší si ponechal pro sebe.

Anna ve svém zármutku také mnoho vytrpěla od jedné
nestoudné služebně, která jí velmi hořce a tvrdě předhodila

132



její neplodnost. Dlouho to Anna snášela, nyní však služeb
nou vykázala z domu. Tato totiž na ni požadovala, aby moh
la jít na nějakou slavnost, což podle přísného mravu esenů
nebylo možné.Když to Anna odmítla, činila jí tato služebná
výčitky, že si zaslouží, aby byla neplodná a opuštěna svým
manželem, protože je tak tvrdá a nespravedlivé. Tu Anna
poslala služebnou zpět domů k jejím rodičům, dala jí dary
a doprovázeli ji dva služebníci; rodiče ji měli zase přijmout
zpět k sobě tak, jak ji Anně svěřili, neboť ona sama už ji
nemohla dále opatrovat. Potom šla zarmoucena do své ko
můrky a modlila se. Večer toho dne dala si přes hlavu dlou
hý šátek a zcela se do něho zahalila; vzala kryté světlo pod
svůj plášť a šla pod ten velký strom na dvoře; tam zažehla
lampu a modlila se. Byl to strom, který skláněl svoje větve
přes zeď až k zemi a tyto větve tam zakořenily a znovu
rašily dále a tak znovu a znovu a tak vytvořily celou řadu
loubí. Listy toho stromu jsou značně veliké a domnívám se,
že to jsou ony listy, jimiž se Adam a Eva v ráji zakryli. Celý
strom se podobal onomu stromu zakázaného ovoce. Plody
visely pravidelně po pěti na konci větvičky, mají podobu
hrušky, uvnitř jsou masité, krvavé žilkované a uvnitř mají
dutinku, kolem níž jsou naku na jádra, vězící v mase.
Těchto velikých listů používali idé zvláště při stavbě chýší
z větví při slavnosti Pod zelenou, aby jimi ozdobili stěny,
protože když se tyto listy skládaly na sebe na Způsob šupin,
list k listu se pak svými okraji skládal dobře jeden ke druhé
mu. Kolem stromu byla loubí se sedátky.

Když zde Anna po dlouhou dobu k Bohu volala a jestliže
tedy on její lůno uzavřel, pak by alespoň od ní neměl vzdalo
vat jejího zbožného manžela Jáchyma; tu se jí ale zjevil anděl.
Z výše k ní sestoupil a řekl, aťona uklidní svoje srdce, neboť
Pán jejímodlitbu vyslyšel, ona má následujícího dne putovat
s dvěma služebníky do Jeruzaléma do chrámu, tam pod
Zlatou branou, když vstoupí se strany do údolí ]osafat, se set
ká s Iáchymem, on už je na cestě, jeho oběťbude nyní přijata,
bude vyslyšen, on (anděl) byl také u něho. Anna má s sebou
vzít k oběti holuby, jméno dítěte, které počne, a uvidí.

Anna poděkovala Pánu a vrátila se zpět do domu. Když
se po dlouhé modlitbě na svém loži uložila ke spánku, spat
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řila jsem, jak se k ní snáší určitý jas, ano, dokonce jí proniká.
Spatřila jsem, jak vnitřním vnímáním otřesena se probouzí
a sedí vzpřímena a uviděla jsem vedle ní jasnou postavu,
která napsala velká hebrejská zářícípísmena na stěnu napra
vo od jejího lůžka. Znala jsem obsah slovo za slovem. Zna
menala, že počne, její plod bude zcela ojedinělý a byla zde
zmínka o Abrahámovi a jeho požehnání, které je pramenem
tohoto početí. Viděla jsem, že byla naplněna úzkostí, jak by
to měla sdělit Jáchymovi, ale byla potěšena, když jí anděl
vyjevil zjevení, které měl Jáchym. Poznala jsem také zřetelné
vysvětlení Neposkvrněného početí Mariina a že v Arše ú
mluvy byla obsažena svátost Vtělení, Neposkvrněného po
četí i tajemství opětného obnovení padlého člověka. Viděla
jsem, že Anna čte 3uleknutím i s radostí rudá zářícípísmena
tohoto písma a její radost vzrůstala tou měrou, že vyhlížela
mnohem mladší, když vstala, aby putovala do Jeruzaléma.
V okamžiku, kdy anděl přistoupil k Anně, spatřila jsem na
těle Anny určitý lesk a v ní zářícínádobu. Nemohu to popsat
než výrazem: bylo to jako nějaká kolébka, svatostánek, kte
rý je zakryt, otevřený a volný, aby přijal svátost. Jak ob
divuhodně jsem to vše spatřovala, nedá se vyslovit, neboť
jsem to viděla jako kolébku celé lidské spásy a také jakou
si církevní schránku, která se otevírá a jejíž závěs je odstra
něn a to vše jsem spatřovala tak přirozeně a všechno sou
časně a v pevné a svaté jednotě.

Viděla jsem také, jak se anděl zjevil u Jáchyma. Přikázal
mu, aby přinesl obět' ve chrámě a přislíbil mu vyslyšení a
jak má potom projít Zlatou bránou. Jáchym byl při andělově
zvěsti pln ostychu, že má putovat do chrámu, anděl mu však
sdělil, že to již bylo kněžím zjeveno. Stalo se to v době svát
ků Pod zelenou, Jáchym se svými pastýři již zbudoval chýši
ze zeleně. Ve čtvrtý den těchto svátků přišel se svým stá
dem, které chtěl obětovat, do Jeruzaléma a bydlel v blízkosti
chrámu, avšak Anna, která přišla také čtvrtého dne, bydlela
u Zachariášovy rodiny u Rybího trhu a sešla se s Jáchymem
až na konci těchto slavností.

Když Jáchym přicházel ke chrámu, vyšli mu vstříc dva
kněží. Stalo se to po napomenutí, které přijali nadpřiroze
ným způsobem. Jáchym přinesl dva beránky a tři kůzlátka.
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Jeho oběťbyla přijata, na obvyklém místě chrámu pak zabita
a Spálena ohněm. Část této oběti byla však odnesena a spále
na na jiném místě po pravé straně předsíně, v jejímž středu
byl velký stolec, kde se vyučovalo. Když kouř z obětí stoupal
vzhůru, viděla jsem, jak paprsek světla sestupuje na obětu
jícího kněze i na Jáchyma. Nastalo ticho, veliký úžas a viděla
jsem, že dva kněží jdou ven k Jáchymovi a vedou ho po
stranními síněmi do svatyně před kadidlový oltář.Zde vložil
kněz na oltář kadidlo, nebyla to však kadidlová zrna, ale
celá hrouda, která se sama od sebe vznítila a nyní zůstal
Jáchym sám před oltářem kadidlové oběti, protože kněz se
zatím vzdálil. Viděla jsem ho, že klečí na kolenou s roze
pjatýma rukama, zatímco se kadidlová oběťsama stravova
la. Jáchym byl uzavřen ve chrámě po celou noc a modlil se
s velikou touhou. Viděla jsem, že je ve vytržení. Přistoupila
k němu zářící postava jako k Zachariášovi a dala mu svitek
se zářícími písmeny. Byla to ona tři jména: Helia, Mirjam,
Hanna a u těchto písmen byl obrázek Archy úmluvy nebo
svatostánku. Jáchym uložil tento svitek na hruď pod svůj
oděv. Anděl řekl: Anna počne neposkvrněné dítko, z něhož
vzejde spása světa. On nemá být zarmoucen nad svou ne
plodnosti, neboť tato nemá být jeho hanbou, ale slávou pro
něho, neboť to, co počne jeho žena, nebude od něho, ale je
prostředníkem a jeho prostřednictvím to bude plod mající
svůj původ v Bohu, vrchol Abrahámova požehnání. Viděla
jsem, že to Jáchym nedovedl pochopit a že ho anděl vedl za
závěs, který zakrýval mřížoví, které uzavíralo velesvatyni a
to tak daleko od onoho závěsu, že za ním mohl člověk stát.
Nyní jsem viděla, že anděl drží před Jáchymovou tváří mi
hotající kouli jako nějaké zrcadlo a to tak blízko, že na ni
mohl dýchat a musel do ní hledět. Anděl mu ji dal tak blízko
před jeho tvář, že jsem si ještě vzpomněla na jeder. zvyk
při našich svatbách na venkově, kde obyčejně líbají nějakou
namalovanou tvář a věnují kostelníkovi čtrnáct feniků.
Vypadalo to však, jako by Jáchymovým dechem vyvstávaly
v kouli nejrůznější obrazy, které on viděl, neboť jeho dech
je nezatemňoval. Připadalo mně také, jako by mu anděl při
tom říkal, že i Anna jeho prostřednictvím právě tak bez po
skvmy počne. Anděl nyní vzal kouli od Jáchyma a zvedl ji
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do výše. Viděla jsem, jak se vznáší ve vzduchu a jak skrze
nějaký otvor do ní vstupují a jak jeden za druhým v ní vzni
kají nespočetné, obdivuhodné obrazy a rozrůstají se jako ce
lý svět. Nahoře na nejvyšším vrcholu byla Nejsvětější Tro
jice, pod ní na jedné straně ráj, Adam a Eva, potom pád do
hříchu, příslib vykoupení, Noe, archa, všechno o Abrahá
movi a Mojžíšovi, Archa úmluvy a mnohé předobrazy Pan
ny Marie. Viděla jsem města, věže, brány, květiny. Všechno
bylo navzájem obdivuhodně propojeno světelnými mosty,
ale také tyto skutečnosti napadala a útočila na ně zvířata a
různé zjevy, které však přece jen všude byly odráženy zpět
leskem, který tyto jevy obklopoval.

Viděla jsem také zahradu, která byla dokola uzavřena
clonou z trnových keřů a viděla jsem nejrůznější ošklivá zví
řata, která chtěla proniknout dovnitř, ale nemohla. Viděla
jsem také věž a mnoho ozbrojenců, kteří proti ní útočili, ale
byli stále odráženi zpět.

Tak jsem spatřila nespočetné obrazy, které měly vztah
k Marii a opět jsem je viděla spojeny přechody nebo mos
ty, které vítězily nad překážkami, rušivými vlivy a útoky
a spatřila jsem,.jak tyto obrazy v nebeském Jeruzalémě se
na druhé vnitřní straně spojují. Tato koule však zmizela
do výše, neboť zatím, co jsem hleděla na tyto obrazy a vše
to, co se odehrávalo ve vnitřním prostoru koule, již jí zde
nebylo.

Nyní anděl cosi vyjmul z Archy úmluvy, aniž by otevřel
její dvířka. Bylo to ono tajemství Archy úmluvy, svátost sva
tého Vtělení, Neposkvrněného početí, celé vyvrcholení Abra
hámova požehnání. Viděla jsem to jako zářící těleso. Anděl
požehnal nebo pomazal špičkami svého palce a ukazováčku
]áchymovo čelo, potom zasunul zářící těleso pod otevřené
]áchymovo roucho, kde toto v něho, nemohu ale říci jak,
přešlo. Také mu dal něčeho napít z lesknoucího kalichu, kte
rý dole uchopil dvěma prsty. Kalich měl podobu kalichu
poslední večeře, ale bez nožky a Jáchym si ho musel po
nechat a vzít ho s sebou domů.

Vnímala jsem, že anděl ]áchymovi přikázal, aby ochra
ňoval tajemství a poznal z toho i příčinu, proč Zachariáš,
otec Křtitelův, oněměl potom, co přijal požehnání a přislí
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bení plodnosti Alžběty z tajemství Archy úmluvy. Potom
teprve později bylo kněžím tajemství Archy úmluvy pro
jejich slabou víru ztraceno. Tu oni nejprve byli zmateni a
stali se zcela farizejskými. Anděl nyní opět vyvedl Jáchy
ma 2 velesvatyně a zmizel. Jáchym ležel jako stmulý na
zemi. Viděla jsem, že do svatyně vstoupili kněží a 5 ve
likou úctou Jáchyma vyvedli ven a posadili na stolici, kte
rá stála na stupních, jako dosud na nich sedávají kněží.
Byla to téměř taková stolice, na jaké také sedávala často
ve svém lesku a nádheře Marie Magdaléna. Omyli mu
tvář, podrželi něco před jeho nosem, nebo mu dali něčeho
napít, zkrátka jednali s ním jako s člověkem, který omdlel.
Tím, co Jáchym přijal od anděla, se zcela rozzářil, jako by
omládl a rozkvetl.

Potom kněží Jáchyma dovedli ke dveřím podzemní
chodby, která probíhala pod chrámem a pod Zlatou branou.
Toto byla vlastně cesta, kterou za jiných okolností lidé při
cházeli k očišťování, usmíření a od zproštění se viny. U dve
ří kněží Jáchyma opustili a ten šel dále sám chodbou, která
na počátku byla úzká a dále se pak rozšiřovala, jak tato
chodba zvolna klesala. Byla vyzdobena točenými slou
py v podobě stromů a vinné révy a leskly sei zlaté a zelené
ozdoby na stěnách v červeném světle, které sem dopadalo
shora. Jáchym prošel asi třetinu cesty, když mu na jednom
místě přišla vstříc Anna tam, kde uprostřed chodby pod Zla
tou branou stál sloup v podobě palmového stromu a s něho
splývaly dolů listy a plody. Annu sem přivedl kněz, které
mu se svou služebnou přinesla obětní holuby v koších a
kterému sdělila, co jí anděl řekl; přivedl ji sem vchodem,
který se nacházel na druhém, protilehlém konci této pod
zemní chodby. S knězem ji sem doprovodilo také několik
žen, mezi nimiž byla i prorokyně Anna.

Viděla jsem, jak se Jáchym a Anna se zanícením objali.
Byli obklopeni nespočetným počtem andělů, kteří se nad ně
snášeli se zářící věží, jakoby z obrazů loretánských litanií.
Věž zmizela mezi Jáchymem a Annou a oba byli obklopeni
leskem a velikou slávou a současně jsem viděla, že se nad
nimi otevřelo nebe a viděla jsem radost andělů a svaté Troji
ce a viděla jsem také vztah toho všeho k Neposkvměnému
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početí Mariinu. Když se objali a obklopil je jas, poznala jsem,
že toto je početí Panny Marie a současně, že Maria byla po
čata tak, jak by nastalo početí, kdyby nedošlo k pádu do
hříchu.

Jáchym a Anna šli nyní chválíce Boha až k východu
z chodby. Tak vyšli pod vysokým obloukem, jakoby něja
kou kaplí, kde hořelo mnoho světel. Zde je přijali kněží,
kteří je pak doprovázeli. Ve chrámě bylo vše otevřeno a
ozdobeno věnci z větví a plodů. Bohoslužba se konala
pod širým nebem. Na jednom místě stálo osm volně sto
jících sloupů, na kterých byly upevněny zelené věnce.

V Jeruzalémě šel Jáchym s Annou do jednoho kněžského
domu a potom ihned odcestovali. Viděla jsem, že v Nazaretě
uspořádali hostinu, při které nasytili mnoho chudých a ob
darovali je almužnou. Mnozí lidé blahopřáli ]áchymovi, že
jeho oběť byla přijata.

Když přišli domů, vyjevili si svatí manželé v dojemné
radosti a zbožnosti Boží slitování. Od té doby žili v doko
nalé zdrženlivosti a ve veliké bázni Boží. Dostalo se mně
poučení, jak veliký vliv na děti má čistota rodičů, jejich
zdrženlivost a umrtvování.

Čtyři a půl měsíce bez tří dnů potom, co svatá Anna
počala pod Zlatou branou, jsem spatřila, jak NejsvětějšíTro
jice stvořila duši Panny Marie. Viděla jsem pohyb v Nejsvě
tější Trojici a jak se jako by navzájem pronikla a vypadala
jako veliká zářící hora a přece to bylo také jako postava něja
kého člověka. A spatřila jsem, jak něco vystupuje ze středu
tohoto jevu a jak jakýsi lesk vychází z těchto úst. A tento
lesk zůstal jako by oddělen před Boží tváří a vzal na sebe
lidskou postavu nebo spíše byl v takovou přetvořen; neboť
zatím co přijal lidskou podobu, viděla jsem, že byl tak pře
krásně vytvořen vůlí Boží. Viděla jsem také, že Bůh ukázal
krásu této duše andělům a že tito měli nevýslovnou radost.

Spatřila jsem, jak se tato duše spojuje v lůně svaté Anny
s živoucím tělem Mariiným. Anna spala na svém lůžku. Vi
děla jsem jakousi záři nad ní a jak se na ni dolů snáší papr
sek na střed jejího boku a viděla jsem, že jas do ní vstoupil
v podobě malé zářícípostavičky. V témže okamžiku se Anna
napřímila, byla celá obklopena světlem a měla vidění, jako

138



by se její tělo otevřelo &spatřila v něm svatou, zářící pannu,
jakoby ve svatostánku, z něhož vyvěrá veškerá spása. Viděla
jsem také, že toto byl okamžik, kdy se Maria poprvé v mu
teřském lůně pohnula.

Anna vstala a oznámila to ]áchymovi a potom odešla
pod strom, aby se modlila tam, kde jí početí bylo přislíbeno.
Vnímala jsem, že Mariina duše o pět dní dříve, než je tomu
u ostatních dětí, oživila její tělo a že se Maria také narodila
0 dvanáct dní dříve.



3. Předobrazy tajemství Neposkvrněného početí

Viděla jsem celou zemi vyprahlou a Eliáše, jak vystupuje
se dvěma služebníky na horu Karmel, zpočátku přes jeden
vysoký hřbet, potom po schodech ve skále k jedné terase a
znovu po stupních k plošině s jedním pahorkem, v němž
byla jeskyně, do které Eliáš vstoupil. Svoje služebníky za
nechal na okraji plošiny, že mohli shlížet dolů na Galilejské
jezero, které bylo vyschlé a plné prohlubní a rozkládajících
se zvířat. Eliáš si dřepl, sklonil hlavu na kolena, zahalil se
pláštěm a usilovně se modlil k Bohu. Sedmkráte k sobě zavo
lal služebníka, zda nevidí, že by z jezera vystupoval nějaký
obláček. Konečně jsem uviděla uprostřed jezera nějaký bílý
vír, z něhož vystupoval černý obláček, spíše malá, zářící po
stava, tento obláček vystupoval do výše a rostl. Zatímco
oblak stoupal, spatřil v něm Eliáš postavu zářící Panny. ]ejí
hlava byla obklopena paprsky, paže rozpaženy do podoby
kříže, jedna ruka držela vítězný věnec, její dlouhé roucho
bylo pod nohama jako by svázáno. Eliáš v tom vidění poznal
čtyři tajemství o svaté Panně, že přijde v sedmém časovém
údobí a ze kterého kmene bude, neboťspatřil také na jednom
břehu jezera jeden nízký a široký strom a na druhém břehu
druhý velmi vysoký, který nakláněl svůj vrchol do nitra ono
ho nižšího stromu.

Spatřila jsem také, jak se onen oblak rozdělil a sestou
pil na určité svaté krajiny a tam, kde také žili zbožní,
úpěnlivě se modlící lidé, potom v podobě bílých vírů, je
jichž okraje zářily barvami duhy a v jejichž středu se spo
jovalo požehnání jako perla v lastuře. Dostala jsem vysvět
lení, že to je předobraz skutečného zobrazení, jak z těch
to ohnisek požehnání vzejde příprava na příchod svaté
Panny.

Eliáš potom ihned rozšířil jeskyni, kde se modlil a zavedl
větší řád do společenství prorockých synů, z nichž jednotliví
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od té doby v této jeskyni úpěnlivě prosili o Mariin příchod
a uctívali její příští poslání.

Eliáš svou modlitbou přivolal oblaka a řídil je v duchu
svého vnitřního vidění, jinak by se snad z nich stala zničující
průtrž mračen. Viděla jsem, jak oblaka nejprve seslala vodu,
snášela se v bělavých plochách, vytvářela víry, měla duhově
zbarvené okraje a konečně se snesla dolů v kapkách. Poznala
jsem také vztah toho všeho k maně na poušti, která zrána
v zmkách a hustě jako pokrývka ležela na zemi, že ji do
konce mohli svinout jako látku. Viděla jsem, jak víry rosy
se snášejí podél Jordánu a nespadají všude rovnoměrně, ale
pouze tu a tam jako v Salemu, kde později křtil Jan a také
na místě, kde byl později jeho pramen, kde rovněž ]an křtil.
Zeptala jsem se, co znamenají tyto pestré okraje a dostala
jsem vysvětlení v podobenství s mořskou lasturou, která má
také takové zářící okraje a tím, že je vystavuje slunci, vsá
vá do sebe světlo a pročisťuje vstupující barvy, až v jejím
středu vzniká bělounká, čistá perla. Nemohu to vše znovu
opakovat, bylo mně však ukázáno, že tato rosa a déšť, který
po ní následoval, znamená více než osvěžení země. Pocho
pila jsem z toho jasně, že bez této rosy by byl příchod Mariin
o dobrých sto roků opožděn a že právě touto skutečností,
tímto utišením a požehnáním země byla dotknuta a zušlech
těna pokolení, která potom požívala plody této země a že
lidská těla přijímají toto požehnání a v dalším pokračování
života pak se stále zušlechťovala. Na Marii a Ježíše se vzta
hovalo vidění 0 lastuře a perle.

Mimo vyprahlost země jsem viděla i vyprahlost duší
a neschopnost lidí vytvořit ušlechtilejší potomstvo a jak
ony paprsky oplodňující rosy pronikají z pokolení do po
kolení až do vlastní podstaty Mariiny; nedokáži to vše po
psat. Často se usadily na takovém barevném okraji, tu
jedna, tu ale i více perel a na těchto se objevovala jako
by lidská postava, která vydechovala ducha a tu zase se
spojila s jinými.

Viděla jsem také, že z velikého Božího milosrdenství bylo
tehdy zbožným'pohanům zvěstováno, že Mesiáš se narodí
Panně z ]udska. To se stalo v Chaldeji těm, kteří uctívali
hvězdy, tak, že se jim objevil v jedné hvězdě nebo na nebi
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jev a oni o tom prorokovali. Viděla jsem, že i v Egyptě byla
sdělena tato zvěst a spása.

Bůh Eliáši přikázal, aby na třech místech ze severu, z vý
chodu a z jihu dal povolat více dobrých, tam rozptýlených
rodin do Judska. Eliáš také vyhledal třiprorocké žáky, které
rozpoznal jako schopné dle znamení, které si na Bohu vy
prosil. Potřeboval spolehlivé lidi, neboť to byl velký a ne

' úkol.
leden odešel na sever, druhý na východ a třetí na jih.

Cesta tohoto vedla do Egypta, kde to pro Izraelity bylo velmi
nebezpečné. Viděla jsem ho, jak jde cestou, kudy prchala
svatá Rodina a viděla jsem ho také u Heliopole. Na veliké
rovině přišel k pohanskému chrámu, který byl obklopen nej
různějšími budovami, kde byl uctíván živý býk a také socha
a ve chrámě byly i jiné modly. Modlám byly obětovány zne
tvořené děti. Když tento prorok šel právě kolem chrámu,
chytili a zavedli ho před kněze. Naštěsh' tito byli mimořádně
zvědaví, jinak by ho byli snad připravili i o život. Vyptávali
se ho, odkud je a on jim vše přímo řekl, že jednou má po
rodit Panna, ze které vzejde spása celého světa; potom však
zde jejich modly budou zničeny. Oni obdivovali to, co řekl,
byli pohnutí a opět ho propustili. Potom se společně radili
a dali vytvořit sochu Panny, kterou umístili uprostřed pod
chrámovým stropem tak, jako by se snášela dolů. Na hlavě
měla ozdobu jako jejich modly, kterých tam okolo leží plno,
napůl žena, napůl lev. Horní část paží měla přimknu
tou k tělu, dolní část paží napjatou do šířejakoby na obranu.
Na horních i dolních částech paží měla paprskovitě opeření
v podobě paprsků se dvěma navzájem se proplétajícími pé—
ry; podobné opeření měla i na bocích a uprostřed těla až
dolů k malým nožkám.

Oni tuto sošku uctívali a přinášeli jí oběti, aby nemohla
obrátit v trosky sochy Apise a jiných model. ]inak ve všech
směrech vytrvali ve všech svých ohavnostech, jenže od této
chvíle stále uctívali sochu Panny, kterou slátali dle nejrůz
nějších významů, jak je jim ve svém vyprávění sdělil prorok.

Viděla jsem také mnohé z historie Tobiášovy a ze svatby
mladého Tobiáše se Sárou, jak to nařídil anděl a viděla jsem,
že v ní byl skryt předobraz svaté Anny. Starý Tobiáš před
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stavoval starý kmen Židů, který doufal v Mesiáše. ]eho
oslepnutí poukazovalo na to, že již žádné děti více dostat
neměli a že se měli věnovat jenom rozjímání a modlitbě.
jeho svárlivá žena byla předobrazem trápení a prázdných
forem farizejských učitelů Zákona. Vlaštovka byla poslem
jara a blížící se spásy; slepota znamenala vůbec věrné a slepé
vyčkávání a touhu po spáse a nevědomost, dokud tato spá
sa nepřijde. Anděl mluvil pravdu, když řekl, že je Azariáš,
syn Ananiášův, neboť tato slova znamenají tolik jako: Pomoc
Páně z oblaku Hospodinova. Anděl znamenal vedení poko
lení a ochranu a řízení očekávání až k početí přesvaté Panny.
V současné modlitbě starého Tobiáše a Sáry, o níž jsem vidě
la, jak ji andělé nesou k Božímu trůnu a jak je vyslyšena,
poznala jsem úpěnlivou modlitbu zbožných Židů z Izraele
a dcer Siónu, aby přišla spása a také současnou modlitbu
Jáchyma a svaté Anny o zaslíbené dítě. Slepota a svárlivost
Tobiášovy ženy opět znamenala ]áchymovu potupu a za
vržení jeho obětí; sedm zavržených Sářinýchnápadníků zna
menalo ony z předků svaté Anny, kteří zapříčinili zdržení
Mariina příchodů i spády a také napádníky svaté Anny před
]áchymem, které ona musela odmítnout. Tupení způsobené
Sářinou služkou poukazovalo na tupení pohanů a nevěřících
a bezmocných Židů, že Mesiáš ještě nepřijde, tím byli zbožní
dohnání k modlitbě a také ona je zcela předobrazem potupy,
které se dostalo svaté Anně od služky, načež ona sama takto
potupena, se tak usilovně a vnitřně modlila, že byla vyslyše
na. Ryba, která chtěla pohltit Tobiáše, poukazovala na dlou
hou neplodnost Anny, vyjmutí srdce, jater a žluči však po
ukazovalo na dobrá díla a na umrtvování. Kůzlátko, které
přinesla domů jako odměnu za práci Tobiášova žena, bylo
skutečně ukradené, které jí ale lidé lacino přenechali. Tobiáš
tyto lidi znal a věděl to a byl proto poháněn. I to mělo skrytý
význam okolností a pohrdání zbožnými židy a eseny, kte
rým je zahrnovali farizeové a prázdni formální židé, což ale
už více nevím. Žluč, s jejíž pomocí měl Tobiáš opět nabýt
zraku, poukazovala na hořkost a utrpení, jímž vyvolení židé
došli k poznání spásy a ke spoluúčasti na ní. Poukazovalo
to také na přebývání světla v temnotě prostřednictvím hoř
kého Ježíšova utrpení počínaje jeho narozením.
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4. Slavnostní obraz

Viděla jsem, jak ze země vystupuje jemný sloup, vypadal
jako stvol nějaké květiny a jako kalich květu nebo jako na
stonku máku makovice, tak nesl tento sloup osmiboký kos
tel. Tento sloup však zasahoval do nitra kostela v podobě
stromu, který se dělil v různé větve, na nichž stáli členové
svaté Rodiny, kteří v tomto obrazu církve byli středem slav
nosti. Stáli jakoby na tyčinkách nějaké květiny. Nahoře byla
svatá Anna mezi dvěma svatými muži, ]áchymem a svým
otcem nebo někým jiným z její rodiny. Pod prsy svaté Anny
jsem viděla zářící prostor přibližně v podobě srdce a v tomto
jasném prostoru jsem viděla postavu zářícího dítěte, jak se
vyvíjí a roste. Mělo ručičky zkřížené na prsou a hlavičku
skloněnou a vysílalo nekonečné množství paprsků na jednu
stranu Země. To mě napadlo, že nevysílalo ony paprsky ve
všech směrech. Na ostatních okolních větvích seděly posta
vy, obrácené ke středu a klanějící se s úctou a v kostele byli
v určitém řádu a kůrech opět nespočetní svatí, opět obrácení
v klanějící se úctě směrem k svatému středu. Sladkost, niter
nost a jednotnost této bohoslužby nemohu porovnat s ničím
jiným než s květinami porostlým polem, které je obráceno
ke slunci a jimiž pohybuje mírný vánek a vůně a barvy to
hoto pole se vznášejí jako oběť paprskem slunce, ze které
ho jako by všechny květiny samy pozvedaly tyto dary, ano,
i celé své bytí. Nad tímto obrazem svátku Neposkvrněného
početí vyrůstal strom milosti nad svatou Annou výš ke své—
mu vrcholu a nad ní v druhé koruně větví seděla Maria a
Josef, a Anna seděla níže před nimi a klaněla se; nad nimi
však sedělo na vrcholku s říšským jablkem v ručce dítě Ježíš
v nesmímém lesku. Kolem této skupiny dokola se klaněly
kůry apoštolů a učedníků, v nejbližším okolí a v dalších 0
kruzích pak ostatní svalí. Nahoře jsem viděla v nejvyšším
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světle méně zřetelné postavy sil a mocností a nahoře v ko
puli zářilo jakoby poloviční slunce a vysílalo svoje paprsky
do jeho nitra. Zdálo se, že tento druhý obraz poukazoval na
Advent. Zpočátku jsem viděla jakoby pod sloupem do celé
krajiny, potom i také do nitra kostela a viděla jsem Dítě, jak
se v onom zářícím srdci vyvíjí. Současně mně bylo dáno
nevýslovné pochopení Neposkvrněného početí bez dědičné
ho hříchu, cítila jsem to tak zřetelně, jako bych to četla v ně
jaké knize a rozuměla jsem tomu. Dozvěděla jsem se také,
že zde měl stát kostel, ale pro mnohá pohoršení a dispu
tace o Neposkvměném početí byl vydán zničení; přesto však
jásající, vítězná Církev slaví zde stále tento svátek. Vníma
la jsem také slova: „V každém vidění zůstává tajemství až
do jeho vyplnění!"
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5. Předvečer Mariina narození

Jaká je radost v přírodě! Slyším zpívat ptáky, vidím be
ránky a kůzlátka jak poskakují a holuby v hejnech radostně
poletovat kolem, kde kdysi stával dům svaté Anny. Nyní
tam vidím jenom pustinu. Měla jsem však vidění 0 poutní
cích z velmi staré doby, kteří podkasáni a majíce šátky jako
čepice ovinuté kolem hlavy s dlouhými holemi putují touto
končinou k hoře Karmel. [ oni vnímali tuto radost v přírodě
a když se v údivu ptali na tento jev poustevníků, kteřípřebý
vali v blízkosti, dostali odpověď, že taková radost zde panu
je pro radost z Mariina narození vždy v předvečer tohoto
dne a že zde v této končině stával dům svaté Anny. Vy
právěli jim také o jednom svatém muži z dřívějšídoby a on
první zaznamenal tuto radostnost a z tohoto podnětu vy
šlo, že slavení tohoto svátku Mariina narození bylo všeobec
ně v Církvi zavedeno. Viděla jsem samotný tento podnět.

Dvě stě padesát let po Mariině smrti jsem viděla jednoho
zbožného poutníka, jak prochází Svatou zemí a všechna mís
ta a všechny stopy, které se vztahovaly na Ježíšovo putování
na zemi, vyhledal a uctíval. Viděla jsem, že tento zbožný
poutník požíval nadpřirozeného vedení a často na jednotli
vých místech po dobu více dní se zdržoval veden velikou
sladkostí a vnitřním osvícením v rozjímání a modlitbě. Již
po dobu více roků vnímal ve Svaté zemi za sedmého na
osmé září v přírodě velikou radost a slýchal líbezný zpěv
andělů ve vzduchu. A to mu bylo nyní zjeveno na jeho
úpěnlivou, naléhavou modlitbu v jednom vidění, že toto je
noc narození Panny Marie. Měl toto zjevení na cestě k hoře
Sinaji a současněi to, že tam v jedné jeskyni proroka Eliáše
je zazděna kaple, kde byla uctívána Panna Maria a že toto
obojí má sdělit poustevníkům na hoře Sinaji.

Nato jsem viděla, jak přichází na horu Sinaj. Tam, kde
nyní stojí klášter, přebývali již tehdy poustevníci rozptýleni
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na toto místo ze strany, kde bylo údolí nepřístupné oproti
nynějšku, kdy potahem se můžeme dostat nahoru. Viděla
jsem, že podle jeho sdělení se zde nejprve slavil 8. záříokolo
roku 250 a že až později byl zaveden Církví.

Viděla jsem, že poustevníci společně s ním nahoře hledali
Eliášovu jeskyní a v ní zazděnou Mariinu kapli. Bylo však
těžko ji nalézt, neboť objevili více jeskyní dávných poustev
níků a esenů a mnoho dávno zpustlých zahrad, kde ještě
rostly nádherné plody. Muž, který to vše viděl, řekl nyní,
že by měli přivésti nějakého žida a nechat ho vcházet do
jednotlivých jeskyní a že ta, ze které by byl silou vypuzen,
bude jeskyní Eliášovou. To mu bylo oznámeno ve vidění. Já
jsem měla vidění, jak jednoho starého žida poslali do těchto
prostor a jak tento z jedné jeskyně s úzkým, zazděným vcho
dem vždy znovu byl vypuzován ven, ačkoliv se velmi snažil
dostat se dovnitř. Podle tohoto zázraku poznali jeskyni Eliá
šovu a v této nalezli jednu další zazděnou jeskyni, která bý
vala kaplí, kde se modlíval ke cti budoucí Matky Vykupi
telovy. V ní pak našli jiné nejrůznější svaté ostatky proroků
a dávných Otců a nejrůznější pletené stěny a nářadí pro sta
rou bohoslužbu, což se vše zachovalo v Církvi.

Místo, kde stával ohnivý keř, se nazývá dle tamějšího
jazyka: Stín Boží, a jen bosí na něj mohou vstoupit. Eliášova
kaple je zazděna velkými, krásnými, pestrými kameny, jichž
bylo použito ke stavbě kostela. Ie tam celá hora červeného
pískovce a na ní se rodí přece jenom krásné plody.

Od svaté Brigity jsem se dozvěděla, že jestliže ženy
v požehnaném stavu v předvečer Mariina narození se postí
a pomodlí devět Zdrávasů ke cti jejího devítiměsíčm'ho po
bytu v lůně svaté Anny a tuto pobožnost budou často za
tohoto stavu konat a i v předvečer jejího porodu, vše zase
obnoví a při tom zbožně přijmou svaté svátosti, Maria jejich
modlitbu přednese Bohu a bude vyprošovat pro ně i za těž
kých okolností šťastný porod.

V předvečer jejího narození jsem viděla svatou Pannu.
Řekla mně, že kdo od tohoto předvečera po dobu devíti
dnů se bude modlit devět Zdrávasů ke cti jejího devíti
měsíčního pobytu v lůně svaté Anny a jejího narození, ten
dává denně andělům devět květů, aby vznikl věnec, který
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ona v nebi přijme a předloží Nejsvětější Trojici, aby tomu,
kdo se modlí, vyprosila tuto milost.

Byla jsem zanesena na jednu výšinu mezi nebem a zemí.
Dole jsem viděla Zemi temnou a hnědou a také nebe mezi
kůry andělů a řády svatých, svatou Pannu před Božím trů—
nem. Viděla jsem její dva čestné trůny, dva čestné paláce,
které se nakonec staly celými kostely, ano, dokonce městy,
byly vybudovány z modliteb Země. Viděla jsem, jak jsou
tyto paláce vybudovány z květů, bylinek, věnců, bylo na
nich možno poznat nejrůznějšídruhy rozdílného charakteru
a hodnoty modliteb jednotlivců i celých společností, které
andělé a svatí odnášeli z rukou těch, kdo se modlili a vyná
šeli je vzhůru.
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6. Mariino narození

Již více dnů předem řekla Anna ]áchymovi, že se čas
jejího porodu blíží. Poslala také posly do Seforidy ke své
sestře Maraze, potom do údolí Zabulon k vdově Enue,
Alžbětině sestře a do Bethsaidy k Salome, manželce Zebe
deově, která byla dcerou její sestry Sobe. ]ejí synové Jakub
Větší a Jan ještě nebyli na světě. Anna k sobě tyto tři ženy
pozvala. Viděla jsem je na cestě k ní; dvě z nich doprová
zeli jejich manželé, kteří se však v blízkosti Nazareta vrá
tili domů. Jáchym odeslal z domu služebníky ke stádům
a také i přebytečné služky. Marie Heli, nejstarší dcera sva
té Anny, manželka Kleofášova se starala o domácnost.

V předvečer pak i sám Jáchym odešel ke svým stádům
v nejbližším okolí. Spatřila jsem ho s jeho služebru'ky, kteří
byli jeho příbuzní. Nazýval je bratřími, byli ale jeho sy
novci. Viděla jsem, že pastviny jsou krásně rozděleny a o
ploceny. V rozích pak stály chatrče, kam jim Anna posí
lala ze svého domu jídlo. Měli zde také jeden oltář, kde
se modlili. Byl kamenný, vzhůru k němu vedlo několik
stupňů a základní plošina kolem něho byla krásně a čis
tě vyložena trojhrannými kamennými deskami. Na zadní
straně oltáře byla postavena stěna se stupni po straně a
celé místo bylo obklopeno květinami.

]áchym se zde modlil a vyhledal potom svoje nejkrásněj
ší beránky, kůzlátka a býčky k oběti ve chrámě a vyslal tam
s nimi svoje služebm'ky.

Ony tři ženy jsem viděla, jak k večeru přicházejí k domu
svaté Anny. Odebraly se k ní do její jizby za krbem. Objaly
se a Anna řekla, že její čas je blízko a zpívala s nimi jeden
žalm ve stoje: „Chvalte Pána Boha, on se smiloval nad svým
lidem a vykoupil Izraele a naplnil přislíbení, které dal Ada
movi v ráji: Símě ženy potře hlavu hadovu." Nevím už více,
jak vše šlo po řadě, ale vzpomněla předobrazů Marie a řekla:
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„Sémě, které dal Bůh Abrahámovi, ve mně dozrálo, zaslíbení
dané Sářea výhonek hole Aronovy je ve mně dokonán." Při
tom byla prozářena světlem. Viděla jsem jizbu naplněnou
jasem a nad Annou Jakubův žebřík. Ženy byly naplněny ne—
popsatelným obdivem a jako ve vytržení. Domnívám se, že
viděly i onen žebřík.

Nato jim také bylo předloženo občerstvení. jedly a pily
ve stoje a kolem půlnoci se uložily ke spánku. Anna však
zůstala vzhůru a modlila se. Potom přišla a probudila ženy,
že cítí, jak čas její je blízko, aby se s ní modlily. Šly s ní za
závěs, kde byla modlitebna. Anna otevřela dvířka malé
schránky ve stěně. Uvnitř byla svátost ve schránce a po obou
stranách byla světla, která mohla být vysunuta ze svých svíc
nů do výšek a tak mohly být pod ně zasunuty malé třísky,
aby neklesly dolů. Tato světla zažehly. Pod oltářem stála vy
polštářovaná podložka. Ve schránce byly Sářiny vlasy, které
Anna velmi uctívala, kosti josefovy, které s sebou vzal Moj
žíš při odchodu z Egypta, něco po Tobiášovi, domnívám se
kousek šatů a malý, bílý, lesklý pohár ve tvaru hrušky, ze
kterého pil Abrahám, když mu anděl dával požehnání a kte
rý dostal s požehnáním z Archy úmluvy Jáchym. Toto po
žehnání mělo podobu chleba a vína, svátosti, nadpřirozené
ho poknnu a posily. Anna před schránkou klečela,po každé
její straně byla jedna žena a třetí stála za ní. Slyšela jsem, že
se opět modlí nějaký žalm a domnívám se, že v něm byla
zmínka o hořícím keři. Spatřila jsem však, jak její jizbu na—
plňuje nadpřirozené světlo, které se spřádalo kolem svaté
Anny. Ony tři ženy padly jako omámené na svoje tváře. Ko
lem Anny se světlo formovalo zcela do oné podoby postavy
jako měl hořící keř na Horebu, takže jsem ji již ani neviděla.
Ony plameny zářily zcela do jejího nitra a najednou jsem
spatřila, že Anna do svých rukou přijala zářící dítě Marii,
zavinula je do svého pláště, přitiskla na své srdce, potom je
položila na podnožku před svatostánek a ještě se modlila.
Tu jsem slyšela, že děťátko zaplakalo, a viděla jsem, že Anna
vyňala šátky, které měla pod svým velkým závojem, který
ji celou zahaloval. Zavinula děťátko až k pažím napřed šedi
vým a potom červeným šátkem; hruď, paže a hlavu nezaha
lila. Nyní zářící keř kolem ní zmizel. Svaté ženy se napřímily
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a poznaly k svému údivu, že se dítě již narodilo a vzali je
na ruce, plakaly a měly velikou radost. Všechny zpívaly
chvalozpěv a Anna pozvedla svoje děťátko do výše. Při tom
jsem viděla, jak je jizba opět naplněna září a mnoha anděly,
kteří zpívali a zvěstovali: Dítě má být dvacátého dne pojme
nováno Maria. Zpívali Gloria a Alleluja. Slyšela jsem všech
na slova.

Anna nato odešla do své ložnice a uložila se na lůž
ko, ženy však vykoupaly a zavinuly děťátko a položily je
k matce. Vedle lůžka bylo, dle toho jak kdo chtěl, vpředu
nebo vzadu u stěny nebo u nohou, možno upevnit malý
pletený košík —kolébku do otvoru pomocí kolíků, aby se
tu nebo tam vytvořilo pro dítě místo k odpočinku. Nyní
jedna z žen zavolala Jáchyma. Přišel k loži svaté Anny a
poklekl a jeho slzy proudem stékaly na dítě; potom dítě
pozvedl do výše a modlil se chvalozpěv podobný Zacha
riášovu. Řekl také, že nyní touží zemřít a vzpomněl na sé
mě, které dal Bůh Abrahámovi a které skrze něho došlo
k naplnění a mluvil o kořeni Jesse. Teprve potom jsem
zpozorovala, že Maria Heli až později spatřila dítě. Muse
la již několik let být matkou Marie Kleofášovy, přece však
při narození přítomna nebyla, protože dle židovských zá
konů se nehodilo, aby dcera byla při porodu matky.

Když se Maria narodila, spatřila jsem ji v nebi před Nej
světějšíTrojicí a v současné době také na Zemi v rukou svaté
Anny a viděla jsem radost všech nebeských kůrů. Viděla
jsem, že jí nadpřirozeným způsobem byly sděleny všechny
její radosti i osudy. sto mívám taková vidění, ale nedo
vedu to vše sama vysvětlit a lidem to pak připadá ne zce
la dobře pochopitelné, proto raději mnohé neříkám. Marii
se dostalo poučení o mnoha tajemstvích. Když toto vidění
skončilo, Maria na Zemi zaplakala.

Viděla jsem, že zpráva o jejím narození byla oznáme
na i v předpeklí a viděla jsem nesmírnou radost praotců,
zvláště pak Adama a Evy, že přislíbení dané jim v ráji se
naplnilo. Spatřila jsem také, že milost praotců byla roz
množena a že místo jejich pobytu se rozšířilo a více roz
jasnilo a že dostali moc, aby mohli více působit na Zemi.
Bylo to, jako by všechna jejich práce s pokáním a všechno
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to jejich úsilí, jejich touha a úpění celého jejich života při
neslo ovoce.

Viděla jsem také pohyb a radost v celé přírodě a to ve
všech zvířatech i lidech a slyšela jsem sladké zpěvy. Hříšníci
však pocítili velikou úzkost a zkroušenost. Spatřila jsem ta
ké, zvláště v končině u Nazareta a nejvíce ve Svaté zemi
mnoho posedlých, kteří začali velmi zuřit v okamžiku Marii
na narození. Strašlivě křičeli a smýkali sebou sem a tam a
satanové z nich křičeli: Musíme prchnout, musíme vyjít!

Nejvíce mne naplnilo radostí, že jsem viděla i stařičkého
kněze Simeona ve chrámě v této noci, kdy se Maria narodila.
Spatřila jsem, jak ho probudil úporný křik posedlých, kteří
byli uzavřeni v jednom domě v ulici na chrámové hoře. Si
meon, který měl nad nimi s ostatními dozor, šel v noci před
dům a ptal se, odkud je ten pokřik, který všechny vyděsil
ze spánku. Posedlý, který zde v domě v blízkosti přebýval,
křičel nyní strašlivě, že musí ven. Simeon mu otevřel a nyní
křičel Satan: „Musím vyjít ven, musíme vyjít ven, narodila
se Panna, je tolik andělů na Zemi, kteří nám působí muka,
musíme vyjít ven a již nikdy více nesmíme znovu ovládnout
člověka." Viděla jsem, jak na náměstí Satan tímto člověkem
strašlivě zmítal, až ho konečně opustil. Simeon se modlil.
Dělalo mně velikou radost, že jsem viděla stařičkého Simeo
na právě nyní.

[ prorokyni Annu a ještě jinou Mariinu učitelku ve chrá
mě jsem spatřila, jak se probudily a byly poučeny viděním,
že se narodilo dítě. Obě si to vyprávěly. Myslím, že o Anně
něco věděly.

V zemi svatých Tří králů měly ženy, které prorokovaly,
vidění o narození svaté Panny. Oznámily svým kněžím, že
se narodila Panna, k níž mnoho duchů sestoupilo na Zem,
aby ji pozdravili, jiní duchové však byli zarmouceni. [ krá
lové, kteří sledovali hvězdy, měli o tom vidění ve hvěz
dách.

V Egyptě v noci narození byla vyvlečena jedna socha
modly ze svého chrámu do moře, jiná však spadla se své
ho podstavce na zem a rozbila se.

Ráno nato jsem spatřila, jak veliké množství lidí z té
končiny, také i služebníci a děvečky svaté Anny, obklopují
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dům. ]im všem ukázaly ženy toto děťátko. Mnozí byli vel
mi pohnutí a mnoho zlých se polepšilo. Přišli sem, proto
že v noci spatřili záři nad domem svaté Anny a protože
poznali, že narození dítěte je velikou milostí.

Později přišlo ještě více ]áchymových příbuzných z údolí
Zabulon do domu a také služebníci ze vzdálenějších končin.
Všem ukázali dítě a v domě uspořádali hostinu.

V následujících dnech postupně přicházelo stále více lidí,
aby spatřili dítě Marii, kterou potom přinášeli v její kolébce
na vyvýšený podstavec, jako na nějakou kozu k řezání dříví,
který stál v přední místnosti. Dítě leželo na červeném šátku
a bylo přikryto bílým a zavinuto až po patičky červeným
šátkem a přes něj průhledným až bílým. Mělo žlutavé, ku
drnaté vlásky. Spatřila jsem také Marii Kleofášovu, Anninu
vnučku, jako děvčátko, jak si hraje co by několikaletá s Marií
a jí líbá. Byla to baculatá, silná dívka, měla bílé šatečky bez
rukávů s našitýr'n červeným lemováním, na němž visela čer
vená jablíčka. Kolem holých paží měla bílé věnečky z peříček
či hedvábí, nebo z vlny. Dítě Maria měla také kolem krčku
průhledný závojíček.



7. Dítěobdrží jméno Maria

V domě svaté Anny jsem viděla velikou slavnost. Všech
no bylo uklizeno. V přední části domu byly ony pletené stě
ny dány stranou a připraven tak veliký sál. Dokola byl po
staven veliký nízký stůl a na něm celé prostírání, ale zatím
bez pokrmů. Uprostřed sálu stál oltář nebo podstavec, za
krytý červeným a bílým ubrusem, na který pak položili svit
ky. Na oltáři byl malý oválný košík jako kolébka upletený
bíle a červeně a vyložený přikrývkou nebesky modré barvy.
Byli přítomni i kněží z Nazareta ve svých úředních rouchách
a jeden z nich byl zcela jedinečně oblečen. Více přítomných
žen z Annina příbuzenstva mělo také slavnostní oblečení.
Byly to: nejstarší dcera svaté Anny Maria Heli, provdaná za
Kleofáše a sestra svaté Anny ze Seforidy a i jiné ženy i více
žen z příbuzenstva Jáchymova. Anna byla vzhůru, ale mezi
hosty se neobjevila, byla ve své jizbě za krbem. Enue, sestra
Alžbětina, přinesla do sálu dítě Marii, zavinutou do prů
svitně bílé roušky a do červené až po ramínka a dala ji Já
chymovi. Kněží přistoupili k oltáři, přičemž byla nejvyššímu
z nich nesena vlečka a modlili se ze svitků. Jáchym vložil
dítě prvnímu na lokty a tento je pozvedl, modlil se a vlo
žil je do košíku na oltáři. Potom vzal nůžky, na jejichž konci
byla krabička, takže to, co bylo odstiihnuto bylo vtlačeno
dovnitř, vypadalo to jako kratiknot a ustřihl dítěti něco vlasů
uprostřed hlavy a spálil je na uhlí v pánvičce. Potom vzal
schránku s olejem a pomazal pět smyslů dítěte. Pak svým
palcem přitiskl mast na uši, oči, nos a ústa a na srdeční dů
lek. Napsal též jméno Maria na pergamen a položil jej dítěti
na hruď. Potom zase Jáchym vrátil dítě Enue, která je za
nesla zpět Anně. Ženy stály v pozadí a ještě byly zpívány
žalm .

Sšatřila jsem také připravená nejrůznější jídla, jaká
jsem vůbec nikdy neviděla. Na stole stály zcela lehké ná
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doby s otvorem, domnívám se že košíky, aby se do nich
daly umístit květiny. Na vedlejším stole jsem viděla ješ
tě mnoho bílých tyčinek jako kosti, ba i lžíce. Ležely na
něm i zakřivené rourky. Nevím už, k čemu se jich užíva
lo. Hoslinu samotnou jsem již neviděla.



8. Obětování Mariino

Marii byly tři roky a tři měsíce, když učinila slib, že
vstoupí mezi chrámové panny. Byla velmi něžná, měla
červeně světlé vlasy, dole trochu kudrnaté a byla tak veli
ká, jako u nás děti pět až šestileté. Dcera Marie Heli byla
o několik let starší a mnohem silnější a drsnější. V domě
Anny jsem viděla přípravu na Mariino přijetí do chrámu.
Byla to veliká slavnost. Přítomno bylo pět kněží z Naza
reta, ze Seforidy a i z jiných míst, mezi nimi byl i Za
chariáš a synovec otce svaté Anny. Chtěli uspořádat obřad
s dítětem Marií. Bylo to něco na způsob zkoušky, zda je
duchovně zralá, aby mohla být přijata do chrámu. Mimo
kněze byli ještě přítomni: sestra svaté Anny ze Seforidy a
její dcera, potom Maria Heli a její dcerka a i více malých
děvčátek a příbuzných.

Ženy dokončily šaty dítěte, které jim z části připravili a
nastříhali kněží a při těchto slavnostech byly dítěti v různé
chvíle oblečeny. Dítěti byly přitom kladeny nejrůznější otáz
ky. Všechny tyto úkony byly samy o sobě velmi vážné a
slavnostní, když dítě současně před starými kněžími s dět
ským úsměvem zodpovídalo otázky, často ji přerušovala slo
va jejich údivu nad projevy a odpověďmi dítěte Marie, tak
i slzy jejich rodičů. Pro Marii připravili tři různé úplné odě
vy, které jí oblékali v rozdílnou dobu a mezi tím se jí vyptá
vali na nejrůznější věci. Toto vše se odehrávalo v jedné větší
místnosti vedle jídelny. Tato místnost přijímala světlo čtver
hranným otvorem uprostřed stropu, který byl často zakrý
ván jemným mřížovím. Na zemi byl rozprostřen červený ko
berec. Uprostřed stál oltářní stůl pokrytý červenou a na ní
bílou průhlednou přikrývkou, na níž byl vyšit obraz Moj
žíšův. Mojžíš zde byl vyobrazen s pláštěm, v-němž se modlí
val, na ruce mu visely desky Zákona. Vídala jsem Mojžíše
vždy jako muže velké postavy a se širokými rameny. jeho

156



hlava byla vysoká, do špičky veliký, zakřivený nos a na je
ho vysokém, širokém čele vyrůstaly dva proti sobě skloněné
výčnělky, což mu dodávalo obdivuhodného zjevu. Mojžíš je
měl již od mala jako malé bradavice. Barva jeho tváře by
la ohnivě červenohnědá, vlasy červenavé. Takové výrůstky
jsem vídala častěji na čelech starých proroků a poustevníků
a také někdy jenom stejný, jediný výrůstek uprostřed čela.

Na oltáři ležela ona tři roucha, která měla obléknout
dítě Maria a mimo to i látky a věci, které příbuzní oběto
vali pro výbavu dítěte. Na stupních před oltářem stálo ně
co na způsob trůnu. Do místnosti vstoupili kněží bosi,
avšak jenom tři dítě zkoušeli a dávali mu požehnání, když
bylo oblečeno do posledních šatů. Přítomni byli i ]áchym
a Anna se svými příbuznými. Ženy stály v pozadí, ma
lá děvčátka po stranách Marie. jeden z kněží vzal oděvy
s oltáře a vysvětlil jejich význam a podal je sestře svaté
Anny ze Seforidy, která je oblékala dítěti.

Nejprve jí oblékla žlutavou pletenou sukénku a na ni
pestrou vrchní část oděvu se šňůrkami, kterou dítěti ob
lékla přes hlavu a kolem těla těmito šňůrkami stáhla. Na
hrudi měla také něco jako šňůrky. Na to dostala hnědavý
pláštík s otvory pro ruce, nad nimiž splývaly dolů pruhy
látky. Tento pláštík měl nahoře výstřih a od hrudi až dolů
byl uzavřený. Měla hnědé sandály se silnými zelenými po
dešvemi. ]ejí červenožluté, kudrnaté vlasy byly sčesány a
na nich měla věneček z bílého hedvábí se šikmo polože
nými péry. Péra byla zdéli prstu a stočena dovnitř vě
nečku. Znám tamního ptáka, jemuž tato péra patřila. Na
hlavu jí dali čtyřhranný, popelavý šátek jako přikrývku,
mohl být pod pažemi spjat, takže obě ruce mohly spočí
vat v jejích záhybech. Zdá se mi, že toto byl plášť pro po
kání, k modlitbě nebo taky na cesty.

Kněží nyní kladli dítěti nejrůznější otázky ve vztahu ke
kázni ve chrámu. Rekli jí: „Tvoji rodiče, když tě zaslíbili
chrámu, učinili slib, že nebudeš pít žádné víno, jíst žád
né hrozny ani fíky. Co teď ty sama k tomu slibu připojíš?
O tom můžeš po čas hostiny přemýšlet." Židé a zvláště
mladé dívky rády pily ocet a také Maria ho měla ráda.
Dávali jí ještě podobné nejrůznější otázky.
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Teď dítěti oblékly druhé šaty. Skládaly se z nebesky
modrého živůtku, bělomodrého pláštíku, bohatší vrchní
části oděvu a závoje, který se leskl jako hedvábí a byl vza
du zřasen, byl na způsob závoje jeptišek. Na hlavě měla
také jemný, těsně přiléhající věneček s pestrými květino
vými poupaty z hedvábí se zelenými lístky. Kněží jí na
hlavu vložili bílý závoj, který jí zakrýval tvář, bylo to jako
nahoře spjatá kapuce, byly v ní nad sebou tři sponky, kte
ré se daly posunout do výše a tak mohl být závoj vytažen
do třetiny, do poloviny nebo zcela do výše. Maria byla
poučena o tom, jak závoje používat; jak při jídle se závoj
zvedá a zase spouští, když je táza'n a má odpovídat.

V tomto oblečení šla Maria k hostině, kde seděla mezi
dvěma kněžími a třetí seděl naproti ní. Ženy a ostatní děti
seděly na jednom konci stolu odděleně od mužů. Během
hostiny zkoušeli kněží dítě nejrůznějším způsobem 0 po
užívání závoje tím, že mu dávali otázky a dítě odpovídalo
a to i o nejrůznějších zvyklostech. Ptali se jí také, zda ješ
tě smí jíst ze všeho a podávali jí různá jídla, zkoušeli její
zdrženlivost a zkoumali ji. Maria je ale uváděla v úžas ve
všem, co dělala a co říkala. Vzala si jen z několika málo
jídel a odpověděla na všechny otázky s dětskou moudros
tí. V době hostiny i za zkoušky jsem viděla anděly kolem
ní, jak ji podporují a pomáhají.

Po hostině byla ještě jednou v jiné místnosti před oltářem
oblečena jinak. Teď ji oblékala sestra svaté Anny ze Seforidy
a jeden kněz. Kněz jí vysvětloval význam jednotlivých částí
oděvu a mluvil při tom o duchovních věcech. Maria oblékla
nyní slavnostní roucho: fialově modrou sukénku a na to ple
tenou pestrou vrchní část oděvu. Tento byl spjat se zadní
části oděvu a zřasil sukénku a dolů končil špičkou a znovu
na to vše jí byl dán fialově modrý pláštík, který byl skvost
nější, vzadu zakulacený a vůbec jako by končil kratší vleč
kou, jako mešní roucho. Tím, že byl pod hrudí uzavřen, vy
tvářel jako by kolem paží záhyby, kam bylo možno vložit
paže a bylo možno do nich vidět. Když byl zapjat, splývalo
na něm vpředu pět záhybů, na nichž byla až dolů pletená
zlatá ozdoba. Prostřední záhyb byl rozdělen na dolním kraji
a uzavřen knoflíčky nebo háčky. Pláštík měl také vyšívaný
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okraj. Potom jí dali na hlavu třpytivý závoj, který se oku je
vil po jedné straně bílý a na druhé straně fialově modrý. Na
tento závoj jí na hlavu vložili korunku, uzavřenou pěti spon—
kami, sestávala se ze zlatého, žlutě se lesknoucího široké
ho proužku, homí okraj byl širší a měl zoubky s knoflíčky.
Na vnější straně bylo přes něj napjato hedvábí, ozdobené
hedvábnými růžičkami, v nichž byly umístěny perly, pět
obloučků bylo z hedvábí a končily nahoře knoflíkem. Živů
tek byl vzadu sešněrován, ale i vpředu byly na něm šňůr
ky. Až přes plášťbyla hruď přepásána příčnýmpásem, který
na hrudi byl protažen odstávajícím knoflíkem, aby netlačil.
Tento plášť se spínal pod horní polovinou těla a vzadu spa
dal v záhybech dolů, které po stranách za oběma rukama
bylo vidět.

V tomto slavnostním oblečení byla Maria postavena na
stupně před oltář. Malé dívenky stály jí po stranách. Nyní
také řekla, že nechce jíst žádné maso, ani rybu a že nechce
pít mléko, ale nápoj připravený z vody a dřeně nějakého
rákosí, jaký pijí ve Svaté zemi chudí lidé, jako zde u nás na
venkově vodu z rýže nebo ječmene, nebo také jak a kdy
trochu terebintové šťávy.Tato vypadá jako bělavý olej, táhne
se a je velmi osvěžující, ale nechutná přece jenom tak jako
balzám. Prohlásila, že také nechce jíst žádné koření a nija
ké ovoce, než jen nějaký druh žlutých bobulí, které rostou
v hroznech. Znám je dobře, jedí je tamní chudí lidé a děti,
prostí lidé. Chce také spát na holé zemi a každou noc třikrát
vstát k modlitbě, ostatní vstávaly pouze jednou.

Anna a Jáchym plakali, když toto všechno slyšeli; sta
řičký ]áchym svíral dítě pažemi a řekl: Ach, mé dítě, je to
příliš drsné, chceš-li žít v takové zdrženlivosti, pak já, starý
muž, tě už neuvidím. Všechno to bylo velmi dojemné.

Kněží jí řekli, že má jako ostatní vstávat jenom jednou a
ustanovili jí jiné mírnější podmínky. Nakonec řekli:„Mnohá
z ostatních panen, které přišly do chrámu bez výbavy a zao
patření, se zavazují se svolením svých rodičů, že budou prát
šaty kněží, potřísněné krví obětních zvířat a i ostatní rouš
ky ze surové vlny, což je opravdu těžká práce a stojí to často
i zkrvavené ruce, ty však to nemáš zapotřebí, protože tebe
u chrámu vydržují tvoji rodiče." Mariia však rychle odpo
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věděla, že i ona chce tuto práci vykonávat, jestliže jí ale bude
uznána za hodnou. 1nad tím byl ]áchym velmi pohnut.

Za těchto posvátných obřadů jsem často spatřovala Marii
mezi kněžími tak velkou, že je i převyšovala. Bylo to pro
mne obrazem její moudrosti a milosti. Kněžíbyli vážní a na
plnění radostným obdivem.

Nakonec kněží Marii požehnali. Viděla jsem ji stát v září
na trůnu, dva kněží stáli po jejich stranách, jeden z nich proti
ní. Kněží měli v rukou svitky Zákona a modlili se nad ní.
Když se modlili, měli ruce vztaženy nad Marii. Při tom jsem
měla obdivuhodné vidění 0 nitru Marie dítěte; bylo to, jako
by ji požehnání naplnilo světlem a spatřila jsem v ní slávu
nevypravitelného lesku a v ní tajemství Archy úmluvy jako
v lesknoucí se křišťálové nádobě. Spatřila jsem, jak se Marii
no srdce nad tím rozevírá jako chrámové dveře a svátost
Archy úmluvy, kolem něj se pak vytvořil jako nebeský trůn,
svatostánek z nejrozmanitějších drahokamů, plných význa
mů a to vše vstoupilo tímto způsobem do tohoto srdce ja
ko Archa úmluvy do velesvatyně, nebo jako monstrance do
svatostánku. Při tom jsem viděla dítě Marii jakoby naplně
nou světlem a jako by se vznášela nad zemí. Vstupem této
svátosti do Mariina srdce, které se pak nad ní uzavřelo,
obraz přešel do hlubokého míru a spatřila jsem, jak je dítě
proniknuto žhavou vnitemostí. Za tohoto vidění jsem zřela,
že i Zachariáš přijal nějaké vnitřní poznání nebo nebeské
napomenutí, že Maria je vyvolena nádobou Božího tajem
ství. Zachariáš spatřil záblesk toho, co jsem spatřila, jak se
odehrává v Marii.

Nyní kněží dovedli dítě k jeho rodičům. Anna pozvedla
dítě na svoji hruď a políbila je s něžným dojetím. Jáchym jí
podal velmi pohnut a s velikou úctou svoji ruku. Nejstarší
sestra Maria Heli objala požehnané dítě mnohem živěji, než
to učinila Anna, která byla žena velmi vážná, přičinlivá, u
skrovňující se a rozvážná. Její neteř Marie Kleofášova uděla
la to jak děti tím, že ji přátelsky objala.

Nato se dítěte znovu ujali kněží, odňali mu ony třioděvy
a zase ho vyvedli ven v jeho obvyklých šatech. Viděla jsem
ještě, jak se ve stoje napili z jednoho poháru a potom od
cestovali.
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9. Cesta do Jeruzaléma

Viděla jsem, jak jsou Jáchym, Anna a jejich nejstarší dcera
zaměstnáni v noci balením a přípravami na cestu. Hořela
jedna lampa s více knoty a spatřila jsem, jak Maria Heli při
své práci obchází domem se světlem. Již den před tím ode
slal Jáchym do chrámu služebníky s obětními zvířaty a to
vždy pět nejkrásnějších od každého druhu a tato zvířata vy
tvořila krásné stádečko. Nyní opatřil postroji dvě nákladní
zvířata, na která upevnil nejrůznější zavazadla: šaty pro dítě
a dary pro chrám. Na hřbety zvířat pak dali široký balík, že
se na něm dalo pohodlně sedět. Věci, které byly zabaleny,
byly všechny uspořádány do uzlíků. Na obě strany každého
zvířete byly také upevněny koše, bachraté a s vyklenutými
vaky, kam dali ptáky tak veliké jako koroptve a podlouhlé
koše s plody. Celý náklad byl přikryt přikrývkou, na které
byly tlusté střapce.

Z kněží byli přítomni ještě dva. Jeden byl velmi starý
a měl na hlavě kápi, která nad čelem vybíhala ve špici a
přes uši s ní visely kusy látky. Jeho svrchní roucho bylo
kratší než spodní a měl také něco na způsob štóly, která
splývala dolů.

Viděla jsem však také, že jsou přítomni dva chlapci. Ne
byli ale skuteční, byli zde v duchovním slova smyslu jako
proroci. Mělidlouhé svitky navinuté na hůlkách, které naho
ře i dole přečnívaly a byly na koncích zakončeny hlavicemi.
Větší z nich rozvinul svitek, přišel ke mně, tiše předčítal a
hned to i vysvětloval. Byla tam napsána jednotlivá zlatá pís
mena mně zcela neznámá, a to obráceně. Každé písmeno
znamenalo jedno slovo. Řeč mi zněla zcela cize, ale přesto
jsem jí rozuměla. Ve svém svitku poukázal na místo o ho
řícím keři Mojžíšově a vysvětlil mi: Jako hořící keř hořel a
neshořel, tak vzplanul nyní oheň Ducha svatého v dítěti
Marii a ve své pokoře o tom vůbec neví. Tento jev také po
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ukazoval na božství a člověčenství Kristovo, jak se nyní boží
plamen rozhořel a spojil sítěmi Marii. To, že si sezul svoji
obuv, vysvětlil tak, že nyní bude Zákon naplněn, že pokrýv
ka spadne dolů a podstatně nyní přijde. Vlaječku, kterou
nesl na své holi, vysvětlil tak, že Maria nyní začíná cestu,
svůj životní běh, aby se stala Matkou Vykupitele. Druhý
chlapec jako by si hrál se svým svitkem, hopkal a poska
koval kolem s ním. To znamenalo Mariinu nevinu, na které
spočívalo tak veliké zaslíbení a která si přesto hrála jako dítě
při tom svém svatém určení. Nemohu vysvětlit, jak milí tito
chlapci byli, ale byli zcela jiní než ostatní přítomní a vypa
dalo to, jako by nebyli vidění.

Mimo Annu zde bylo ještě asi šest žen z příbuzenstva se
svými dětmi a několik mužů, kteří společně s nimi konali
cestu. Jáchym vedl zvíře, na kterém sedělo dítě Maria a nesl
i světlo, neboť byla ještě tma, když se vydali na cestu. Druhé
zvíře vedl služebm'k. Viděla jsem však, že onen průvod také
doprovázel zjev oněch dvou proroků. Když Maria spěchala
z domu, ukázali mně místo ve svých svitcích: Jak nádherný
je chrám, ale Maria je chrámem, který je ještě nádhernější.
Maria byla oblečena ve žlutavou sukénku a veliký závoj,
který byl utažen kolem těla, že v něm mohly spočívat ruce.
Když Maria seděla na nákladním zvířeti, šli chlapci-proro
ci za ní, jestliže šla, šli jí po boku. Zpívali také žalmy a to
44. a 49. a dozvěděla jsem se, že tyto žalmy byly také zpívá
ny ve chrámě při přijetí. Dítě Maria je také jistě viděla, ale
vůbec o tom nemluvila, byla zcela tichá a uzavřená do sebe.

Cesta byla obtížná, vedla přes hory a údolí. V údolích
ležela chladná mlha a rosa. Jednou jsem spatřila, jak odpo
čívají u pramene pod balšámovými keři a přenocují v jed
nom útulku na úpatí jakési hory.

Dvanáct hodin cesty od Jeruzaléma se setkali v útulku
s obětním stádem, které bylo vysláno napřed, když se prá
vě vydávalo na další cestu. Zde se vždy Jáchym ubytová
val a když se po svém kajícím životě u pastýřů zase vra
cel zpět do Nazareta, také zde se zastavil.

Šest hodin cesty od Jeruzaléma jsem je spatřila v městě
Bethoron. Přešli přes jednu říčku a nechali stranou Gofnu
a Ozensaru a měli ještě několik hodin cesty k jisté silnici,
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odkud bylo již možno spatřit Jeruzalém. Zde v Bethoronu
se uchýlili do jedné levitské školy a došli sem ještě i další
příbuzní Jáchyma i svaté Anny z Nazareta, Seforidy, Za
bulonu i okolí se svými dcerami, takže zde byla slavena
ještě řádná slavnost s Marií. Byla přivedena v doprovo
du mnoha dětí do místnosti, kde bylo připraveno místo
na výš stojícím sedadle. Toto křeslo bylo ozdobeno květi
nami. Učitelé jí kladli otázky a byli plni údivu nad jejími
odpověďmi. Mluvilo se též o moudrosti jedné další panny,
která se zde před krátkou dobou zastavila na své zpáteční
cestě z chrámu do rodné Gofny. Jmenovala se Zuzana a
domnívám se, že Maria nastoupila ve chrámě na její mís
to. Zuzaně bylo patnáct let a přidala se později ke svatým
ženám, které následovaly Ježíše.

Maria byla naplněna radostí, že je již tak blízko chrá
mu. Spatřila jsem, jak ji Jáchym s pláčem objal a řekl: Už
tě nikdy více nespatřím. Během hostiny přecházela Maria
z místa na místo, často zaujala místo u svaté Anny u stolu
nebo stála za ní, majíc ruku položenou kolem jejího krku.

Následujícího dne se vydali na cestu do Jeruzalém velmi
časně, doprovázeni učitelem z levitské školy a jeho rodinou.
Mladé dívky nesly dary —krásné plody a části oděvů pro
dítě. Zdálo se mně, že v Jeruzalémě bude veliká slavnost.
Čím více se přibližovali ke svatému městu, tím více Maria
spěchala &její touha vzrůstala. Obyčejně běžela před rodiči.

Viděla jsem, jak průvod dorazil do Jeruzaléma a viděla
jsem také tak zřetelně všecky cesty i budovy v Jeruzalémě,
jako už dlouho ne. Jeruzalém je velmi obdivuhodné město.
Nesmíme si ho vůbec představovat s mnoha lidmi na uli
cích, jako tomu bývá dnes v našich velkých městech. Mnoho
ulic hluboko v údolí a příkřevystupujících po svazích vedly
kolem města za hradbami, kde nebyly žádné brány. Vysoko
položené domy za hradbami města jsou obráceny na dru
hou stranu, neboť při sobě bylo vybudováno více městských
čtvrtí a vždy byl obvod města rozšířen o nové návrší, avšak
staré městské hradby zůstaly stát. Často jsou cesty v hlubo
kém údolí překlenuty vysokými, kamennými oblouky. Do
my mají své dvorky a místnosti, obrácené dovnitř, směrem
k ulici mají jenom dveře, nahoře na zdi je také mnoho teras.
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Pravidelně jsou domy velmi stísněny. jestliže obyvatelé ne
mají co dělat na náměstí města nebo nejdou-li do chrámu,
pak jsou ponejvíce ve svých domech nebo na nádvoří. Cel
kem je zde venku na ulicích města poměrně ticho, vyjma
oblast tržiště a obydlených paláců, tam je mnoho ruchu, kde
chodí a procházejí vojáci a ti, kdo putují. Ve dnech a do
bách, kdy jsou všichni ve chrámu, je v mnoha končinách
skutečně mrtvo. Mnoha hluboko položenými osamělými
cestami a údolími, díky tomu, že se obyvatelé zdržovali ve
skrytu domů, mohl také Ježíš a učedníci tak často tudy ne
rušeně procházet. Ale také ani vody není ve městě mnoho
a často vidíme vysoké stavby, kudy přichází a je rozváděna
voda, jsou zde i věže, kde je voda čerpána vzhůru. Ve chrá
mě, kde je veliká spotřeba vody k umývání a čištění nádob,
se s ní musí dobře hospodařit. jsou zde veliká zařízení na
její přečerpávání. V městě je plno kramářů a obchodníků,
ponejvíce jsou pospolu shromáždění na tržištích a veřejných
prostranstvích v lehkých přístřešcích. Tak například neda
leko Ovčí brány je mnoho lidí, kteří prodávají nejrůznější
kované věci, zlato a zářící drahokamy. Mají lehké, okrouh
lé přístřešky, které jsou zcela hnědé, jako by byly natřeny
smolou nebo pryskyřicí. Jsou lehoučké, ale přesto zcela pev
né. V nich uvnitř potom mají svoje obchody a od jedné tě
to stavby ke druhé jsou napjaty plachty, pod nimiž potom
vystavují svoje zboží. Ve městě jsou také končiny, například
u paláců, kde je na ulici více lidí a také je tím mnohem živě
ji. Pahorky Ríma jsou vlastně mnohem pohodlnější, jeho tam
nejsou zase tak příkré a i na ulicích je více života. Hora, na
níž leží chrám, má na straně jednotlivých strání, které nejsou
tak příkré, více ulic na terasách se svými silnými zdmi kolem
dokola, kde bydlí částečněchrámoví sluhové, kněží i drobní
lidé, kteří vykonávají podružné potřebné práce, například
čištění stok, jimiž je odváděna všechna nečistota ze zabitých
zvířat dolů (ze zbytků); na jedné straně myslím, že je to se
verní, je chrámová hora velmi příkrá a tato strana je velmi
tmavá. Kolem chrámové hory nahoře je ještě zelený pruh,
kde mají kněží nejrůznější zahrady. Ještě stále i v době
Kristově byly ve chrámě prováděny na jednotlivých mís
tech stavební práce, to ale nikdy neskončilo. V chrámové
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hoře je mnoho kovu a při jeho stavbě ho také mnoho vytěžili
a ihned použili. Pod chrámem je také mnoho tavicích pecí
a sklepení. Pro mne v tomto chrámě nebylo nikdy útulno,
nenašla jsem v něm nikdy správné místo pro modlitbu.
Všechno je zde strašlivě pevné, silné a vysoké, a četné domy
jsou zde úzké, temné a zastavěny tolikerým lešením a na
plněny stolci a když jsou všichni lidé tam uvnitř, pak se
všechno koná tak strašlivě a vše je tak úzké vedle těchto
velkých, silných a vysokých zdí a sloupů. Na mne také vel
mi neblaze působilo mnohé a neustálé zabíjení a množství
krve, i když to současně nemohu vyslovit, jaký nesmírný
řád a čistota byla ve všech těchto úkonech.
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10. Vstup do Jeruzaléma

Viděla jsem, jak se průvod blížil s Marií od severu k Jeru
zalému a jak se před prvními zahradami a paláci stočil ko
lem města až na východní stranu. Prošli údolím ]osafat a
cestu do Betánie nechali po levé straně a prošli městskou
branou, která vedla k Dobytčímu trhu, dovnitř do města.
Zde byl také rybm'k, kde se omývaly ovečky. Odtud šli nej
prve cestou mezi zdmi do druhé části města a protože prošli
dlouhou cestou údolím na západní stranu města do končiny
Rybího trhu, vyšli jim naproti z domu, kde Zachariáš, když
vykonával chrámovou službu, vždy se zdržoval, muži, ženy
a děti s věnečky, aby je slavnostně přijali a aby je dopro
vodili do domu, kam museli jít asi čtvrt hodiny cesty. Zacha
riáš nyní nebyl přítomen, ale byl zde jeden velmi starý muž,
domnívám se, že to byl bratr jeho otce a příbuzní z konči
ny u Hebronu a Betléma se svými dětmi. Zde v domě byla
opravdová slavnost. Dítě Maria mělo na sobě ony druhé šaty
s modrým pláštíkem.

Zachariáš je zde vyzvedl, aby je dovedl do útulku, kde
bylo možno odbývat slavnosti a který pro ně pronajal. Ta
kové útulky pro slavnosti byly na severním konci chrámové
hory čtyři.Ten, který pronajal Zachariáš, byl značně veliký.
Velký dvůr byl okaOpen čtyřmi halami, ve kterých podél
stěn byla místa pro spaní a dlouhé nízké stoly. Byl pro ně
také připraven prostorný sál a krb, na němž se dalo vařit.
Po obou stranách útulku pro slavnosti přebývali chrámoví
služebníci, kteří měli co činit s obětními zvířaty, a dvůr, kde
bylo ponecháno Jáchymovo obětní stádo, byl zcela blízko.

Bylo to skutečně řádné procesí, kdšž Zachariáš odvádělcelý průvod do útulku pro slavnosti. l s ]áchymem a An
nou napřed, potom následovala Marie, obklopená čtyřmibí
le oděnými dívkami, průvod uzavíraly ostatní děti a při
buzní. Cesta vedla je kolem Herodova paláce a kolem paláce
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římského zemského vladaře, hrad Antonia nechali za zády
a nakonec vystoupili po patnácti stupních na jednu vysokou
zeď. Maria také vystoupila bez cizí pomoci sama. Chtěli ji
vést, ona sama to ale nepřipustila a všichni byli naplnění
nad ní obdivem. Při vstupu do domu pro slavnosti byly jim
umyty nohy. Potom byli dovedeni do velikého sálu, v němž
uprostřed stropu visela lampa nad velikou kovovou nádrž
kou na vodu. Zde si umyli svoje tváře a ruce.

Jáchym a Anna se potom ještě odebrali s Marií do vý
še položeného příbytku kněží. I zde spěchalo dítě puzeno
vnitřním duchem po stupních. Oni dva kněží v domě dítě
přátelsky přivítali. Oba byli již při slavnostní zkoušce Ma
riině v Nazaretě. Přivolali jednu z chrámových žen, již le
titou vdovu, která měla mít dohled nad dítětem. Tato že
na přebývala s ostatními ženami v blízkosti chrámu, kde
vykonávaly nejrůznější ženské práce a vychovávaly dívky.
Jejich příbytky byly poněkud více vzdáleny od chrámu
než ty příbytky, které byly vybudovány při chrámu s cela
rni pro modlitbu pro chrámové panny, odkud bylo mož
no, aniž by byly spatřeny, shlížet dolů do chrámu. Ona
vdova byla celá zahalena do svého závoje, že bylo možno
spatřit jenom malou část její tváře. Kněží a rodiče jí před
stavili dítě Marii jako její budoucí chovanku. Byla slav
nostně přátelská a dítě zase pokorné a uctivé. Ona vdova
s nimi šla také k jejich útulku a přijala od nich vak s vý
bavou dítěte.

Příští den odešli, aby vše připravili k Jáchymově oběti
a k přijetí Marie do chrámu.

Jáchym přišel již časně s obětními zvířaty do chrámu,
před nímž ho kněží vyhledali. Zvířata, která kněží vylou
čili, byla ihned zahnána zpátky k Dobytčímu trhu. Spatřila
jsem, že Jáchym před zabitím každého zvířete musil mu
na hlavu vložit svoji ruku a že přijal i krev a jednotlivé
části zvířete. Byly zde rozmanité sloupy, kde se vše vy
vrhovalo, dělilo a uspořádávalo. Pěna ze zvířat byla od
straněna, tuk, slezina a játra byly odděleny. Všechno bylo
také posoleno. Vnitřnosti beránků byly vyčištěny, něčím
naplněny a znovu vloženy zpět do beránků, takže to
vypadalo, jako by zase byli celí. Nožky zvířat byly přelo
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ženy přes sebe křížem a svázány. Mnohé z tohoto masa
bylo doneseno do druhého dvora chrámovým pannám,
které s h'm ještě něco musely dělat, připravit snad pro se
be nebo pro kněze. Toto vše se odehrávalo v naprostém
pořádku a řádu. Kněží a levité chodili a přicházeli vždy
dva a dva a při tak různé a obtížné práci všechno šlo jako
na drátkách. Připravené obětní kusy ležely přichystány na
příští den.

V útulku pak byla slavnost a hostina. Bylo zde dobře
na sto lidí se svými dětmi, mezi nimi čtyřiadvacet děvčá
tek nejrůznějšího stáří. Mezi jinými jsem spatřila i Serafii,
nazvanou po Ježíšově smrti Veronika, ta již byla poněkud
odrostlá. Mohla mít tak dobře deset až dvanáct roků. Při
pravovaly věnečky a řetězy květů pro Marii a její průvod
kyně a zdobily také sedm svící. Tyto měly podobu na
způsob žezla, ale byly bez podstavce a nahoře hořel pla
mínek. Za slavnosti přicházelo a odcházelo z útulku více
kněží a Ievitů zase dovnitř i ven. I oni se zúčastnili hosti
ny. Když obdivovali velikost ]áchymovy oběti, řekl jim
tento, pamětliv pokory, jíž se mu dostalo ve chrámě, když
tehdy jeho oběť přijata nebyla, že je pamětliv Božího milo
srdenství, milosrdenství Boha, který vyslyšel jeho úpěnli
vou prosbu, proto chce být nyní podle svých sil vděčný.
Viděla jsem, jak se dítě Maria také prochází s ostatními
dívkami po domě.



ll. Mariin vstup do chrámu a její obětování

Zachariáš s ostatními muži právě odešli do chrámu. Nyní
také Maria, doprovázena ženami a pannami, byla vedena
do chrámu. Anna a její nejstarší dcera Marie Heli se svojí
dceruškou Marií Kleofášovou šly napřed, potom následo
vala Maria ve svém druhém nebesky modrém šatě s pláštěm,
s věnečky na pažích a s ozdobou kolem krku. V ruce měla
hůl jako svícen, ozdobenou věnečky. Po jejích obou stranách
šly třia třidívenky se stejně ozdobenými holemi jako svícny.
Měly bílé šaty vyšívané zlatem a na sobě také modré pláš
tíky. Byly zcela ovinuty věnci květů a kolem paží měly ta
ké věnečky. Nyní následovaly ostatní panny a dívenky, kte
ré také byly všechny oblečeny krásně, ale každá poněkud
jiným způsobem, přece však měly pláštíky. Šly na konci prů
vodu, bylo jich dobře dvacet. Následovaly i ženy. Odsud
nemohly však přímo dojít do chrámu, ale musely jít oklikou
a trvalo to skoro půl hodiny. Prošly několika ulicemi a šly
i kolem Veroničina domu. Tomuto průvodu ve více domech
lidé vzdali čest. Všichni lidé se obdivovali dítěti a krásnému
původu. Maria měla ve svém zjevu něco nevídaného. Ve
chrámě bylo mnoho lidí zaměstnáno tím, aby otevřelo veli
ká, obdivuhodně krásná, těžká vrata ve chrámě, na těchto
dveřích byly vyobrazeny nejrůznější hlavy, keře vinné révy
a klasy. Byla to Zlatá brána. Kněží vyvedli svatou Pannu
vzhůru po mnoha schodech k této bráně. Jáchym a Zachariáš
jí vyšli vstříc v této bráně, která byla vytvořena širokým
obloukem a vedli ji napravo místnostmi do sálu, kde byla
Maria kněžími ještě jednou zkoušena a kde jí oblékli potom
ještě ony fialově modré, pletené slavnostní šaty.

Nyní odešel Jáchym s kněžími k oběti. Z určitého místa
vzal oheň a stál u oltáře mezi dvěma kněžími. K oltáři bylo
možno přistoupit ze tří stran, ze čtvrté nikoli. Na čtyřech
stranách oltáře byly umístěny měděné sloupy, něco na způ
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sob komínků se širokým, měděným rozšířením dole, které
nahoře vybíhaly v hadovitě se vinoucí rouru, takže tím byl
kouř odsáván a vypuštěn nad hlavy obětujících kněží, když
byly spalovány oběti. Na oněch třech stranách oltáře byly
ven vytaženy desky, aby na ně bylo položeno to, co mělo
být vloženo do středu oltáře a kam nemohl člověk dosáh
nout, protože to bylo daleko.

Když již oběť hořela, odešla Maria s dětmi a ženami
na místo, určené k modlitbě do nádvoří žen. Maria a děti
stály před ženami. Toto nádvoří bylo odděleno od nádvoří
oltáře pro zápalné oběti zdí, ve které byla brána a nahoře
na ní bylo mřížoví. Pod tuto bránu vstoupil ]áchym pod
zemní chodbou, když se v den Mariina Neposkvrněného
početí zde setkal s Annou pod Zlatou branou. Ženy, které
stály na nejvzdálenějším místě, aby mohly lépe vidět na
oltář, neboť stály na schodišti, jehož stupně šikmo stoupa
ly vzhůru. Na zvláštním místě stála skupina bíle oděných
chrámových chlapců, kteří hráli na flétny a harfy.

Když byla oběť skončena, byl pod onu bránu postaven
přenosný oltář a před něj umístěno několik stupňů. Zacha
riáš a Jáchym přišli sem s kněžími a dvěma levity, kteří
měli svitky a psací náčiní, z nádvoří oltáře pro zapalné
oběti a Anna dovedla na ony stupně před oltářem Marii.
Maria na stupních klečela. Jáchym a Anna vložili své ruce
na její hlavu a pronášeli slova obětování svého dítěte, kte
rá byla ihned oběma levity zapsána. Kněz pak Man'i od
střihl pramének vlasů a spálil ho na pánvičce s ohněm a
potom přes ni přehodil hnědý závoj. Po dobu všech těchto
obřadů zpívaly dívky žalm 44. Eructavit cor meum a kně
ží žalm 49. Deus deorum Dominus a chlapci při tom hráli
na svoje nástroje.

Nyní odvedli dva kněží svatou Pannu po mnoha stup
ních ke zdi, která oddělovala svatyni od ostatních prostor
chrámu a postavili ji jakoby do výklenku, s něhož shlížela
dolů do chrámu, v němž stálo mnoho mužů a zdálo se mně,
že i oni jsou zasvěcení chrámu. Po obou stranách Marie stáli
dva kněží a na stupních za ní ještě více dalších, kteří se mod
lili a četli hlasitě ze svitků. Za Marií na protější straně oné
oddělující zdi stál kněz, takže ho bylo vidět jenom z polovice

170



a oltář kadidlové oběti; i z venku bylo možno vhodit ka
didlovou oběťjakýmsi otvorem. Tento kněz byl starý, svatý
muž. Zatímco přinášel kadidlovou oběť,šířil se kolem Panny
Marie oblak z kadidla a já jsem spatřila kolem Panny Marie
obraz, který nakonec naplnil celý chrám a jej i zastínil.

Nad srdcem Panny Marie jsem spatřila slávu a tajem
ství Archy úmluvy, zprvu to vše vyhlíželo jako archa, takže
z toho vyčnívala nahoře její hlava, potom jako Archa úmlu
vy, nakonec jako chrám. Nakonec z tajemství vystoupil
vzhůru kalich stejný jako při poslední večeři,před její hrudí
a nad kalich před její ústa chléb označený křížem. Kolem
Panny Marie se rozšiřovaly paprsky, na nichž se objevovaly
znovu jiné obrazy a skutečnosti, které se k ní vztahovaly.
Tajemství plné obrazy loretánských litanií a ostatních titulů
a předností Mariiných jsem spatřovala na stupních celého
chrámu jak stoupají a se objevují se kolem ní.

Před jejím pravým a levým ramenem se položily do kříže
dvě větévky, olivová a cedrová nad jinou palmou, která stála
přímo za ní a měla malou korunku z listí. V prostorách mezi
rameny tohoto zeleného kříže se objevily všechny nástroje
muk Kristova utrpení. Nad tímto obrazem se vznášel Duch
svatý, postava okřídlená paprsky, více v podobě lidské než
v podobě holubice. Nad ní bylo otevřené nebe a střed nebes
kého Jeruzaléma, Božího města, nad ní se vznášel všemi za
hradami, paláci a příbytky budoucích světců. A vše bylo na
plněno anděly, podobně i slávou, která Marii obklopovala,
byla naplněna tvářemi andělů.

Kdo by to všechno dovedl popsat? Vše bylo nekonečně
rozmanité a jedna věc vycházela z druhé a proměňovala
se. Ale mnohé jsem zapomněla. Všechna nádhera a ozdo
by chrámu, nádherně ozdobená zed' za Marií, to všechno
se mně zdálo temné a suchOpámé. Ano, zdálo se mně, že
zde už více není chrám, ale jenom Maria a její sláva vše
naplňovala.

Při tomto zjevení jejího duchovního vývoje a jeho náplně
jsem Marii nespatřovala jako dítě, ale jako velkou a vzná
šející se a přece jsem pozorovala kněze a kouř z oběti a vše
kolem skrze tento obraz. A bylo to, jako by kněz u kadidlo
vé oběti prorokoval a zvěstoval lidu, že má Bohu děkovat
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a modlit se, že z tohoto dítěte bude něco velikého. Všichni
lidé ve chrámě, ačkoliv tento obraz, který jsem spatřila, nevi
děli, byli velmi tiší a slavnostně pohnuti. A potom se obraz
celý tak zvolna ztrácel sám v sobě, jak jsem ho spatřovala
se rozvíjet. Nakonec se mihotalo tajemství Archy úmluvy
opět ve své slávě nad jejím srdcem a slavnostně ozdobené
dítě zde stálo opět samotno.

Nakonec kněží, mezi nimiž Zachariáš zaujímal nižší
místo, odvedli Marii za ruku po stupních dolů. Jeden kněz
jí nyní sejmul věnečky s paží a poté hůl se světlem a dal
ji ostatním dívkám. Marii potom odvedli dveřmi do jiné
místnosti, kde jí vyšlo vstříc šest starších chrámových pa—
nen a její učitelka Noemi, Lazarova teta z matčiny strany,
Anna a ještě jedna žena a rozsypávaly před ní květy.
Těmto konečně dítě předali.

Když zpěv skončil, Maria se rozloučila s rodiči. Jáchym
byl obzvláště pohnut. Vyzvedl ji do výše, přitiskl ji na svoje
srdce, plakal a řekl: Pamatuj na mou duši před Bohem!

Maria odešla nyní se ženami z chrámu a dětmi do pří
bytku pro ženy, který se nalézal na severní straně chrámu.
Mohly také vstoupit chodbami po točitých schodech vzhůru
do malých komůrek vedle svatynň a velesvatyně, kde měly
svoje modlitebny. Ostatní se odebraly do prostoru vedle brá
ny, kde byly dříve a zúčastnily se spolu s kněžími hostiny,
ženy byly odděleny. Ve chrámě bylo ještě více těch, kdo se
modlili, mnozí také následovali průvod až ke vchodu. Mezi
přítomnými bylo mnoho těch, kteří věděli, že Maria je dítě—
tem přislíbení v rodině a matně si vzpomínám, jako by Anna
mluvila s ostatními slova jako: Nyní vchází nádoba zaslíbení
do chrámu, nyní je ve chrámě Archa úmluvy. Zvláštním zje
vením boží vůle se stalo, že tato slavnost byla nádherná a
že byla tak bohatě slavena.

Jáchym a Anna byli vlastně majetní, ale přece žili před
lidmi velmi chudě, všechno totiž věnovali chrámu a chu
dým. Již více nevím, jak dlouho Anna nepožívala nic jiné
ho nežli studené pokrmy. Čeleď měli četnou, ale všechny
bohatě vybavovali. Domnívám se, že Anna a Jáchym od
cestovali s celým doprovodem ještě téhož dne do Beto
ronu.

172



Viděla jsem také slavnost u chrámových dívek. Slavili
hostinu s Marií a Maria se musila zeptat každé učitelky a
každé panny zvlášť, zda ji chtějí mezi sebe přijmout. Viděla
jsem také, jak ještě dívky spolu tancují. Stály dvě a dvě proti
sobě a tančily v podobě kříže a proplétaly se i v jiných obraz
cích. Nebylo to žádné poskakování, ale nejrůznější houpavé
pohyby celého těla, to všechno v sobě mělo něco z pohybů
židů při modlitbě. Některé dívky přitom hrály. Hrály na flét
ny, triangly, bubínky, ale zvláště byl při tom jeden nástroj,
který zněl příjemně a obdivuhodně. Byla to skříňka se šik
mo spadajícími postranními stěnami, na nichž byly napjaty
struny, na které bmkaly; v prostředku skříňky však byly mě
chy, ze kterých vyčnívalo více zakřivených i rovných píšťal.
Při brnkání na struny stiskly hned tu, hned tento střed a
tóny z měchů se tak mísily se zvuky strun. Když se na tento
nástroj hrálo, měly ho na kolenou nebo na nějaké stoličce,
kterou podpíraly koleny. Večer zavedla Noemi Marii do
komůrky, ze které mohla vidět do chrámu. Maria zde ještě
s Noemi mluvila o častějším vstávání k modlitbě v noci, ale
Noemi ji však toto až do určité doby nedovolila. Chrámové
ženy nosily dlouhé, široké, bílé šaty a pásy. Svoje široké ru
kávy si při práci vyhrnovaly.

Daleko vzadu při chrámu bylo více komůrek ve chrá
mové zdi, které souvisely s příbytky žen. Mariina cela byla
z posledních při velesvatyni. Vyšlo se z chodby, která k ní
vedla, nejprve skrze závěs do prostoru na způsob předsíně,
která byla od cely oddělena půlkruhovou, lehkou, přenos
nou stěnou. Zde stály v rozích napravo i nalevo police, aby
se v nich ukládaly šaty a různé náčiní. Naproti dveřím, které
v této stěně vedly do cely, byl otvor zakrytý flórem a ko—
bercem, tento otvor shlížel do chrámu. Tento otvor byl umís
těn poněkud výše ve chrámové zdi, vystupovalo se k němu
vzhůru po stupních. Na levé straně cely byl svinutý koberec,
který Maria před spaním rozvinula. V jednom výklenku ve
stěně byla na rameni lampa, před kterou jsem spatřovala
svaté dítě, jak vystupuje na stoličku a modlí se ze svitku
navinutého na hůlce s červenými knoflíky. Byl to dojemný
pohled. Dítě nosilo hrubě pletené, bílé a modře pruhované
šatečky se žlutými kvítky. V místnosti stál kulatý, nízký sto
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leček a viděla jsem, jak Anna na něj postavila misku s plody
velkými jako fazole a malý džbánek.

Dítě bylo nad svůj věk vysoce zručné. Pracovala již na
malých, bílých šátcích pro chrámovou službu. Stěna cely
byla obložena trojhrannými, pestrými kameny.

Často jsem vídala, jak dítě Maria ve své touze mluví
s Annou: Narodí se, ach, ono zaslíbené dítě, již brzy? Oh,
jen kdybych směla spatřit toto dítě! Oh, jen kdybych zaži
la, že se dítě narodí. Anna potom řekla: Já jsem už moc
stará a musím ještě tak dlouho čekat na toto dítě a ty jsi
ještě tak mladá! A Maria často plakala touhou po Vyku
piteli.

Panny, které byly pod dozorem starších žen v chrámě
vychovávány, zaměstnávaly se tím, že vyšívaly a zhotovo
valy nejrůznější ozdoby a že čistily oděvy kněží a chrámové
nářadí. Ve svých celách, z nichž mohly hledět do chrámu,
se modlily a rozjímaly. Tím, že je jejich rodiče odevzdali do
chrámu, byly zcela obětovány Bohu. Když dosáhly určitého
stáří, byly provdány, neboťmezi více zasvěcenými židy bylo
tiché, mlčenlivé a zbožné očekávání, že z jedné takové, Bohu
obětované panny se narodí Mesiáš.

Nikdy jsem neviděla, že by Herodes chrám znovu po
stavil. Za něho bylo sice mnohé na něm změněno, avšak
když Maria jedenáct let před Kristem přišla do chrámu,
nebylo na vlastním chrámu nic budováno, jen jako obvyk
le na okolních stavbách.
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12. Pohled na zatvrzelost farizeů

Jak byli farizeové a kněží při chrámu zatvrzelí, můžeme
pochopit z toho, jak malou úctu projevovali k vyvolení svaté
Rodiny.

Nejprve odmítli ]áchymovu oběť,později však po něko
lika měsících přijali na rozkaz Boží oběť jeho a jeho ženy.
Jáchym potom přesto přichází do blízkosti svatyně a byl do
veden do chodeb pod chrámem, kde se setkal s Annou, aniž
by jeden o druhém věděli. Zde se oba setkávají a Maria je
počata. Kněží je pak očekávají u východu z těchto podzem
ních prostor. Všechno se stalo na Boží příkaz. Spatřila jsem
to několikrát, že na příkaz tam neplodní byli přivedeni.

Maria přichází do chrámu ve čtyřech letech. Po všech
stránkách je Maria vynikající a obdivuhodná. Starala se o ni
Lazarova teta z matčiny strany a byla i její učitelkou. Celá
její bytost byla tak jedinečná a obdivuhodná, že jsem ji spat
řila, jak staří kněží o ní psali velké svitky. Domnívám se
také, že tyto svitky ještě doposud leží u ukrytých spisů.

Potom se událo ono obdivuhodné zjevení při Josefově
modlitbě, když se jeho větévka zazelenala. Poté je zde ona
událost při příchodu svatých Tří králů, pastýřů, potom Je
žíšovo obětování, svědectví Anny a Simeona a ono leží
šovo učení ve dvanácti letech ve chrámě.

Tomu všemu kněží a íarizeové nevěnovali svoji pozor
nost. Svou hlavu měli plnou svých vlastních zájmů a udá
lostí u dvora. Protože svatá Rodina žila v dokonalé chudobě
a skrytosti, žila zapomenuta v množství. Ti, kdo měli hlub
ší poznání jako Simeon a Anna a jiní jim podobní lidé, měli
o tom všem v mlčení povědomí.

Když však Ježíš vystoupil a ]an mu vydal svoje svědec
tví, dostali se farizeové s ]ežíšovým učením do takového roz
poru, že by znamení jeho původu, ačkoliv u nich neupadla
v zapomenutí, zcela jistě neuvedli ve známost. Herodova
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vláda a jho Římanů je zcela zapletly do činnosti a intrik a
tak celý Duch boží z nich vyvanul. Nedbali ]anova svědec
tví a zapomněli na toho, který byl popraven, nedbali učení
a zázraků ]ežíšových, měli zcela zvrácené představy o výro
cích proroků a o Mesiáši a proto mohli tak hanebně jednat
s Ježíšem a usmrtit jej, neuznali ani jeho vzkříšení a všechna
znamení potom a vyplnění jeho proroctví o zkáze Jeruza
léma, a tak se u nich tím méně můžeme divit, že zanedbali
všechna znamení jeho příchodu, neboť tehdy ještě ]ežíš ani
neučil, ani nekonal zázraky. Kdyby jejich zaslepenost a za
tvrzelost nebyla tak nepochopitelně veliká, jak by tedy moh
la přetrvat až do tohoto dne?

jestliže procházím křížovou cestu v dnešním ]eruzalémě,
již častěji jsem spatřila v podzemí pod zcela zpustlou budo
vou veliké sklepení nebo spíše více spolu souvisejících skle
pení, která již zčásti jsou zbořena a částečnědo nich pronikla
voda. Voda sahá až k desce jednoho stolu, z jehož středu se
zvedá ke stropu sloup, kol dokola něhož visí skřínky plné
svitků. Viděla jsem také, jak pod stolem ve vodě leží rovněž
svitky. Tyto sklepy snad musí být hroby, dosahují až pod
horu Kalvárii. Domnívám se, že je to budova domu, ve kte
rém přebýval Pilát a že tento poklad bude ještě jednou obje
ven.
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13. Svatému Zachariášovi je přislíbenJan

Viděla jsem Zachariáše, jak mluví s Alžbětou a jak je
těžkomyslný, protože se blíží čas, kdy on musí jít k oběti
do chrámu a jak ho tíží, že i on sám tam pro svoji ne
plodnost budepostižen neúctou. Zachariáš Chodíval po
všechna léta dvakrát ročně do chrámu. Místo, kde přebý
val, nebyl samotný Hebron, ale jmenovalo se Juta a leže
lo asi čtvrt hodinu před Hebronem. Mezi oběma místy se
ještě nacházely rozpadlé kusy zdí, až se člověk mohl dom
nívat, že obě místa spolu kdysi souvisela. Na ostatních
stranách Hebronu bylo ještě více takových trosek, neboť
Hebron býval kdysi tak velký jako Jeruzalém. V Hebro
nu přebývali kněží nižších tříd. V Judsku pak z vyšších
tříd, a Zachariáš zde byl něco jako představený těchto
všech. On i Alžběta byli velmi nesmírně ctěni, protože oba
po obou rodičích pocházeli v čisté linii z rodu Aronova.

Viděla jsem Zachariáše, jak se sešel s mnoha jinými lid
mi z oné krajiny na statku, který vlastnil v blízkosti Juty
a který tvořila zahrada s loubími, jeden dům a pramen.
Při Mariině navštívení tam byl také se svatou Rodinou.
Modlil se s těmito _lidmi a poučoval je. Bylo to jako při
prava na slavnost. Rekl jim také o svém velikém zármut
ku, že věří v očekávání něčeho.

Viděla jsem ho, jak v doprovodu těchto lidí jde do ]e
ruzaléma a že tam musil ještě čtyři dny čekat, dokud na
něho nedošla řada, aby obětoval. Až do doby se modlíval
v přední části chrámu. Když na něj došla řada, vešel do
svatyně, která byla před vchodem do velesvatyně. Strop
nahoře nad kad'idlovým oltářem byl otevřen, že bylo vidět
volné nebe. Obětujícího kněze zvenčí nešlo spatřit, protože
tam byla oddělující stěna, bylo však dobře vidět kouř, kte
rý stoupal vzhůru. Bylo to, jako by Zachariáš řekl ostat
ním kněžím, že musí být sám, protože jsem spatřila, jak
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tito ze svatyně odcházejí. Zachariáš však vešel do velesva—
tyně, kde bylo temno a zdálo se mně, jako by vyjmul des
ky Zákona z Archy úmluvy a postavil je na zlatý kadid
lový oltář. Když zapálil kadidlovou oběť, spatřila jsem, jak
napravo od oltáře na něho sestupuje záře a v této záři zá
řící postava. Zachariáš v úleku sestoupil zpět a klesl jako
ve vytržení na pravou stranu oltáře. Anděl ho napřímil a
mluvil s ním a Zachariáš mu odpovídal. Viděla jsem, jak
z nebe se přiblížil dolů žebřík a že k němu a od něho vy
stupovali a sestupovali andělé. Jeden mu něco odňal, dru
hý mu však vložil do boku zářící tělísko tam, kde Za
chariáš otevřel svoje roucho. Potom oněměl. Viděla jsem
ho, že dříve než vyšel ven, píše něco na tabulku, která
tam ležela a kterou potom poslal napřed Alžbětě, která ta
ké v tuto chvíli měla totéž vidění.

Viděla jsem, že lid venku je vzrušený a neklidný, že
Zachariáš tak dlouho nevychází ze svatyně, chtěli již jít ke
dveřím, aby je otevřeli. Zachariáš však zanesl desky Zá
kona zpět do Archy a vyšel ven. Lidé se k němu tlačili:
Proč tak dlouho zůstal ve svatyni? Chtěl mluvit, ale ne—
mohl a dával znamení, že oněměl a tak odešel. Byl to veli
ký, starý, velmi majestátný muž.
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1. O svatbě Panny se svatým Josefem

Josef byl ze šesti bratří třetí. Jeho rodiče žili ve velikém
stavení v Betlémě, byl to dřívější dům krále Davida, z to
hoto původm'ho domu však zůstaly již jenom hlavní zdi.
Jeho otec se jmenoval Jakub. Před domem byl velký dvůr
a zahrada s kašnou, pod kterou bylo kamenné podezdění
a voda z této kašny vytékala otvory ze zvířecích hlav. Za
hrada byla uzavřena zdmi a listnatým loubím.

Obytná budova měla v dolním poschodí jenom jedny
dveře, žádné okno; v horním poschodí však byly kulaté
otvory, nad nimi pak dokola celého domu široká galerie
se čtyřmi věžičkami v rozích a tyto věžičky měly kopule.
Z těchto kopulí byl daleký výhled do okolní krajiny. Po
dobné věžičky s kopulemi byly i v paláci Davidově v Je
ruzalémě a z jedné takové kdysi David také spatřil Bet
sabé. Střední část střechy mezi těmito věžičkami byla
plochá a zvedalo se z ní ještě další, menší poschodí, které
zase nahoře mělo podobnou věžičku s kopulí.

Zde nahoře přebýval Josef a jeho bratři a jeden starý
Žid, jejich učitel. Učitel přebýval v nejvyšší vížce a bratři
pak spávali kolem dokola v místnosti a jejich lůžka byla
od sebe oddělena svinutými rohožemi, které byly ve dne
svinuty na stěně. Spatřovala jsem, jak si zde nahoře ve
svých oddělených místnostech hrají, měli i hračky v po
době zvířat, jakoby malé psíky. Učitel je vyučoval jedi
nečným, nejrůznějším způsobem, který jsem nepochopila.
Skládal hůlky na zemi do nejrůznějších podob a figur a
do těchto figur chlapec také stavěl. Pak zase vystupova
li a vstupovali do figur jiných a posunovali tyto hůlky
od sebe, kladli je jinak a zase je rozdělovali, aby promě
řili nejrůznější věci. Viděla jsem i otce a matku, ale ti se
o děti příliš nestarali. Neviděla jsem je v žádném styku.
Nejevili se ani dobří, ani zlí.
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Josefovi mohlo být asi osm roků. Byl zcela jiný než jeho
bratři, měl mnoho talentu a učil se velmi dobře, byl však
prostý, tichý a zbožný a bez ctižádosti. Viděla jsem, že ostat
ní chlapci mu prováděli všelijaké žerty a různě jím strkali
sem a tam. Měli oddělené, malé zahrádky a u vchodu do
těchto zahrad stály na sloupech sošky, ale poněkud ukryté
a podobné zavinutým loutkám, jak je často spatřují také na
záclonách u svaté Anny a svaté Panny, jenom s tím rozdí
lem, že u Marie soška držela v ruce něco jako kalich, z něhož
cosi vyčnívalo. Zde v domě byly tyto obrazy podobné zavi
nutým loutkám s kulatými tvářemi lemovanými svatozáře
mi. Mnoho takových sošek bylo také v Jeruzalémě, zvláště
v dřívějších dobách a také jako součást chrámových ozdob.
Rovněž v Egyptě jsem vídala podobné podoby, i mezi mod
lami, které si s sebou vzala od svého otce Ráchel, byly takové
podobné, avšak menší. Mnozí židé měli takové stejně zavi
nuté loutky v malých skřínkách. Zobrazovaly dítě Mojžíše
v proutěném košíku a to, že byly zavinuty, znamenalo ono
pevné spoutání Zákonem. Při tom jsem často myslela, že
židé měli sošky Mojžíše, my však máme obrazy dítěte Ježíše.

V zahrádkách chlapců rostly keříky, stromky i byliny.
Viděla jsem, jak v Josefově zahrádce jeho bratři často potají
rostliny zašlapali nebo vytrhali. Vždy s ním zacházeli jako
s méněcenným, on to však trpělivě snášel. Když se modlil
v chodbě ze sloupů kolem předdvoří obrácen ke stěně, často
ho poráželi. Jednou jsem viděla, jak jeden z nich, když se
takto modlil, ho kopl nohou do zad, aniž, jak se mně zdá
lo, to Josef pozoroval. Bratr svůj pokus opakoval, až Josef
upadl a já jsem poznala, že byl duchem nepřítomen, pono
řen zcela v Bohu. On se však nemstil, ale v klidu tiše odešel
a vyhledal si jiné, klidné místo.

Na vnější straně této zahradní zdi byly přistavěny ma
lé, ploché příbytky, v nichž přebývalo několik stařičkých,
zahalených žen, jak tomu tak často bývalo u škol. Tyto že
ny bývaly služebnicemi domu. Viděla jsem, jak nosí vodu
do domu, který byl podobně zařízen jako dům Jáchyma
a Anny, lůžka byla svinutá a stály před nimi pletené stě
ny. Viděla jsem, že ostatní bratři často mluvili se služeb
nými a také jak jim pomáhali v práci. Josef však s nimi
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nikdy nemluvil. Byl vždy velmi osamělý. Zdálo se mně,
že v domě jsou i dcery.

Rodiče s ním opravdu nebyli spokojeni, chtěli, aby on
se svými vlohami se připravoval na nějaký světský úřad.
On však k tomu neměl žádné sklony a byl jim příliš pros
tý. Mohlo mu být dobře dvanáct let, když jsem ho často
vídala na opačné straně Betléma naproti betlémské jeskyni
u několika velmi zbožných, starých židovských žen, které
v jedné klenuté místnosti měly svoji skrytou modlitebnu.
V této místnosti měly zavěšenou lampu a na stěně byl svi
tek, na němž byla písmena. Nevím, zda to byly Josefovy
příbuzné, domnívám se, že spíše svaté Anny. K nim ve
svém trápení přicházel Josef často a modlil se s nimi a
zdržoval se v jejich blízkosti u jednoho tesaře, kterému bý
val k ruce při jeho práci a u něho se učil, při čemž mu
prospívala jeho znalost v měření. Nepřátelství bratří do
ma to vše dovedlo konečně tak daleko, že asi v osmnácti
letech v noci uprchl z domu. Jeden přítel z Betléma, aby
mohl uprchnout, mu pro tento účel přinesl šaty. Viděla
jsem ho, jak v Liboně pracuje jako tesař. Pracoval u jedné
velmi chudé rodiny, aby získal živobytí. Muž si získával
prostředky výrobou těžkých, hrubých, pletených stěn, jak
je zhotovoval Josef, který všem těmto lidem zcela pokorně
poskytoval všemožnou pomoc. Viděla jsem ho, jak shro
mažďuje dřevo a přináší je ve svazcích. Jeho rodiče věřili,
že byl unesen, když však ho zde jeho bratři odhalili, měl
nepříjemnost. Zůstal přesto u těchto chudých lidí a svého
skrovného zaměstnání, za které se jeho domácí styděli. Po
tom jsem ho viděla na jiném místě (Thanach). Zde byla
majetné rodina a Josef pro ni vykonával lepší práci. By
lo to malé místo, ale přece mělo synagógu. Josef žil velmi
zbožně a pokorně, všichni lidé ho měli velmi rádi a váží
li si ho. Nakonec pracoval pro jednoho muže v Tiberiadě,
kde přebýval sám v jednom domě u vody.

Jeho rodiče byli již delší dobu mrtvi a jeho bratři žili roz
ptýleni. Dva přebývali ještě v Betlémě. Otcovský dům přišel
do cizích rukou a celá rodina rychle upadla a zchudla. Jo
sef byl velmi zbožný a převelice v modlitbě prosil 0 při
chod Mesiáše. Viděla jsem, že také vždy choval ostych před
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ženským pokolením. Krátce před tím, než byl povolán ke
svatbě s Marií do Jeruzaléma, pojal záměr, že si ve svém
příbytku vybuduje osamělý koutek pro modlitbu. Tu se mu
při modlení zjevil anděl a sdělil, že to nemá dělat, neboť
jako kdysi patriarcha Josef v Egyptě v tomto věku se Boží
vůli stal správcem obilních sýpek, tak jemu má být nyní svě
řena Obilnice spásy. Josef tomu ve své pokoře vůbec nero
zuměl a věnoval se dále modlitbě. Konečně byl povolán do
Jeruzaléma, aby se stal manželem svaté Panny.

Bylo ještě sedm jiných panen, které měly být propuštěny
z chrámu, aby byly provdány. Svatá Anna byla při této přile
žitosti u Marie v Jeruzalémě. Maria však nechtěla chrám
opustit, bylo jí však řečeno, že musí být provdána. Spatřila
jsem jednoho starého, vznešeného kněze, který už nemohl
chodit, jak ho nesou do velesvatyně. Byla podána kadidlo
vá oběť. Kněz se modlil vsedě před svitkem a ve vidění,
které měl, byla jeho ruka položena na místo u proroka Izaiá
še, kde byla zmínka o kořenu Jesse, ze kterého vypučí vý
honek (lz 11,1). Nato jsem spatřila všechny svobodné muže
z kmene Davidova, jak se z celé země musí dostavit do chrá
mu. Mnozí přišli ve slavnostním oděvu a Maria jim byla
představena. Spatřila jsem mezi nimi jednoho velmi zbož
ného mládence z končiny u Betléma, který se velmi modlil
za to, aby i on směl přispět k příchodu Mesiáše. Choval ve
likou touhu, aby byl provdán za Marii. Když Maria plaka
la a netoužila po žádném muži, spatřila jsem, že velekněz
dal všem mužům větévky a že každý držel tu svou v ruce.
Potom byly všechny větévky položeny do velesvatyně, pro
tože ten, jehož větévka by rozkvetla, se měl stát mužem Ma
rie. Onen mladík zatím venku v jedné hale chrámu úpěnli
vě volal k Bohu s rozpjatýma rukama a velmi plakal, když
jeho větévka, ani žádná z ostatních, nerozkvetla. Muži na
to opustili chrám a onen mladík se odebral na horu Kar
mel, kde od dob Eliášových přebývali poustevníci a tam žil
v modlitbě a prosil za Mesiáše.

Viděla jsem však, že kněží ještě jednou hledali v nejrůz
nějších svitcích, zda zde není ještě nějaký potomek Davi
dův, který by připadal v úvahu. A tu nalezli v záznamu šest
bratří v Betlémě, ze kterých jeden je neznámý a nezvěstný,
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hledali ho tedy a konečně nalezli místo, kde se Josef zdržuje:
šest mil od Jeruzaléma u Samaří v malém místě u říčky,kde
pracoval u jistého mistra jako tesař. Přebýval zde sám v jed
nom domečku u vody. Bylo mu sděleno, že se má dostavit
do chrámu. Přišel ve svém nejlepším oděvu. l jemu dali vě—
tévku a hle, když ji chtěl položit na oltář, vykvetl nahoře
bílý květ jako květ lilie. A spatřila jsem, jak se k němu snáší
světlo jako Duch svatý. Ihned ho odvedli k Marii do její ko
můrky a ona ho přijala jako svého manžela.

Svatba připadla, jak se domnívám, na 23. ledna. Byla
slavena v Jeruzalémě na hoře Siónu v jednom domě, kde
se často konávaly takové slavnosti. Sedm panen, které by
ly s Pannou Marií propuštěny z chrámu, již odcestovalo.
Byly nyní povolány zpět a doprovázely Marii po její svat
bě ve slavnostním průvodu do Nazareta, kde již svatá
Anna jejich domek zcela zařídila. Svatební slavnosti trvaly
sedm dní, nebo dokonce osm. Byly přítomny ženy a pan
ny, družky Panny Marie ve chrámě a ještě mnoho Jáchy
mových a Anniných příbuzných. Také dvě dcery z Gofry.
Bylo obětováno mnoho beránků a usmrceno.

Spatřila jsem Marii v jejím svatebním šatě opravdu jasně
a zřetelně. Měla na sobě spodní, Vlněný, barevný šat bez
rukávů. Paže byly ovinuty bílými vlněnými páskami (stuž
kami). Hruď až ke krku zakrýval vyšívaný límec s bílými
šperky, perlami a podobnými ozdobami. Potom si oblékla
velmi širokou, vpředu otevřenou řízu. Odshora až dolů byla
široká jako plášť a měla široké rukávy. Tento šat byl modré
barvy a na něm byly veliké červené, bílé a žluté růže se
zelenými lístky mezi nimi a působil dojem jako nějaké mešní
roucho a navazoval nahoře svým horním okrajem na onen
bílý límec. Spodní okraj byl zdoben střapci a třásněmi. Přes
to měla něco na způsob škapulíře z hedvábí vyšívaného zla—
tě a bíle a vpředu byl ozdoben na hrudi perlami a lesklými
kameny a byl asi půl lokte široký a sahal až k okraji roucha,
jehož přední otevřenou část zakrýval a splýval dolů. Dole
byl zakončen třásněmi a knoflíčky. Stejně dlouhý pruh visel
i na zádech, kratší pruhy však splývaly přes plece a paže.
Tento přehozený pruh látky byl dole pod pažemi spjat přes
jeho zadní díl s předními zlatými šnůrkami nebo řetízky,
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čímž široká horní část řízy byla stažena a tak škapulíř přilé
hal k horní části těla, takže látka ozdobená květy na obou
bocích se poněkud prodírala ven mezi oněmi šňůrkami. Ši
roké rukávy byly uprostřed horní a dolní části paže těsně
přimknuty k paži a nadouvaly rukávy kolem ramen, loktů
i rukou.

Přes toto všechno měla na sobě dlouhý, nebesky modrý
plášť. Pod krkem byl spjat a upevněn šperkem a na tomto
plášti měla zřasené nabírání jakoby z per nebo hedvábí ko
lem krku. Plášťspadal dozadu přes obě ramena dolů, ale na
obou stranách splýval zase dopředu a končil dole vzadu do
špice zakončenou vlečkou. Na jeho lemu byly vyšity zlaté
květiny.

Vlasy měla nepopsatelně umělecky upraveny. Upro
střed hlavy byly rozčísnuty a nezapleteny, byly pak rozdě
lany v mnoho jednotlivých jemných pramínků, které byly
propleteny bílým hedvábím a perlami a tak spleteny v ja
kousi velikou sítku, která vzadu spadala až do středu pláště
a která je zakrývala jakoby do špičky, vybíhajíc jako jemná
pavučina. Konečky vlasů byly zatočeny dovnitř a celý lem
této slavnostní síťky lemovala ozdoba z třásní a perel.

Na hlavě měla nejprve věnec z bílého hrubého hedvábí
nebo vlny, který byl nahoře uzavřen třemi pruhy z téže
látky, spjatými do nabrání. Na tom pak spočívala jakási
koruna zšíři ruky, ozdobena mnoha pestrými šperky a na
hoře spjatá třemi sponami do jakéhosi knoflíku.

V levé ruce držela věneček z bílých a červených rů
žiček z hedvábí a v pravé ruce potom hůl krásného po
zlaceného svícnu, který neměl žádnou nohu, ale držadlo,
které nad i pod rukou bylo ozdobeno knoflíky, jako na
nějakém žezlu. Tato hůl byla uprostřed širší a končila
malým talířkem, na němž hořel bílý plamen.

Střevíčky měly asi na dva prsty silnou podešev a na
jejím spodku vpředu i vzadu vyvýšenou podpatkem. Tyto
střevíčky byly celé ze zelené látky, vypadalo to, jako by
noha stála na trávm'ku a dva bílé a zlaté řeménky je připí
naly k noze.

Umělecky spletené vlasy jí upravily chrámové panny.
Viděla jsem to, že bylo jich tím zaměstnáno více a práce
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jim šla hbitě od ruky, rychleji, než bychom si mohli mys
let.

Anna přinesla ony krásné šaty a Maria byla tak pokomá,
že je nerada oblékala.

Po svatebních obřadech jí byla vlasová ozdoba obtočena
kolem hlavy, koruna jí byla sejmuta, na hlavu jí byl vložen
bělostný závoj, sahající až do poloviny paží a koruna jí byla
opět vložena na hlavu.

Svatá Panna měla rudě žluté vlasy a temné, vysoké a
jemné obočí, veliké sklopené oči s dlouhými a temnými řasa
mi, jemný, rovný, delší nos, velmi ušlechtilá a milá ústa,
úzkou bradu —byla přiměřeně veliká, a jejíchůze byla něžná,
cudná a vážná, když šla ve svém bohatém rouchu. Při své
svatbě si potom oblékla jiný, pruhovaný, méně okázalý šat,
z něhož kousíček mám mezi svými ostatky. Pruhovaný oděv
měla také při svatbě v Káně i při jiných slavnostních a po
svátných příležitostech. Svatební šat si ještě několikrát ve
chrámě oblékla.

Velmi bohatí lidé při svatbě vyměňovali roucho třikrát
až čtyřikrát. V těchto slavnostních šatech se Panna Maria
podobala obdobně oblečeným ženám jako mnohem poz
ději například císařovně Heleně, ano i samé Kunigundis,
protože se obyčejné roucho židovských žen od tohoto tolik
lišilo a mnohem více svým způsobem připomínalo šaty
římských žen. Josef měl na sobě dlouhou, širokou, světle
modrou halenu, od hrudi až k jejímu kraji dolů uzavřenou
šňůrkami a knoflíky. Široké rukávy byly po stranách také
spjaty šňůrkami, byly široce ohmuty a měly jakési kapsy.
Kolem krku měl něco jako hnědavý límec, položený na
způsob štóly a na hrudi splývaly dva bílé pruhy látky.

Po svatebních obřadech odešel Josef do Betléma, kde
měl ještě co činit a Maria odešla s dvanácti nebo patnácti
ženami a pannami do domu svaté Anny u Nazareta. Šly
pěšky. Když pak přišel i Josef, spatřila jsem jistou slavnost
v domě svaté Anny. Mimo obvyklé obyvatele domu bylo
přítomno asi šest hostů a více dětí. Na stole stály pohá
ry. Panna Maria měla na sobě vyšívaný plášť s červenými,
modrými a bílými květinami a přes tvář měla průsvitný
a na něm ještě černý závoj.
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Potom jsem spatřila Josefa a Marii v domě v Nazaretě,
v jehož přední části před prostorem kuchyně měl josef od
dělenou místnost, tmjhrannou komůrku. Oba byli před se
bou navzájem plaší a prostí. Byli velmi tiší a modlili se.

Jednou jsem viděla, že se Anna chystala, že půjde do
Nazareta. Pod paží nesla raneček, který chtěla přinést Pan
ně Marii. Přešla rovinu porostlou křovím do Nazareta, kte
rý ležel před jedním návrším. Maria pak velmi plakala a do
provázela Annu ještě kousek cesty. Josefbyl ve svém ústraní
v přední části domu.

Neměli žádnou vlastní domácnost. Všechno dostávali od
Anny. Viděla jsem Marii jak přede, také jak šije, a to jen
dlouhým stehem. Šaty neměly mnoho švů a byly to celé pru—
hy látky. Marii jsem také viděla vyšívat i jak plete pomocí
bílých hůlek. Vařilavelmi jednoduše a zatím co připravovala
jídlo, pekla při tom chléb v popeli. Požívali také ovčí mléko
a jedli maso ponejvíce holubí.
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2. Svatý dům v Nazaretě

Domek v Nazaretě, který Anna zařídila pro Marii a ]o
sefa, náležel Anně. Ze svého příbytku mohla postranními
cestami, aniž by byla pozorována, dorazit sem za půl ho
diny. Domek nebyl daleko od brány, vpředu měl malý dvůr,
v blízkosti byl pramen, k němuž bylo možno po několika
stupních sestoupit. Domek stál na pahorku, nebyl však do
něho vestavěn, nýbrž byl od něho oddělen úzkou cestou,
která byla v pahorku prohloubena, zadní strana pahorku by
la od domku oddělena a k pahorku nahoře bylo obráceno
jedno do dřeva zasazené okénko; za tímto okénkem však
bylo temno. Zadní strana domku byla trojúhelníková a její
podlaha ležela výše než přední část domku. Jeho spodní část
byla vytesána do pahorku, do skály a ona hoření byla z leh
ké podezdívky. -Vtéto zadní části byla také Mariina ložnice
a zde se odehrálo zvěstování anděla. Tato místnost měla půl
kruhovou podobu, protože zde stály kolem zdí hrubší plete
né stěny, hrubší než bývají obvyklé, lehčí, přenosné zástěny.
Do těchto pletených stěn byly vpleteny vzory podobné
oplatkám a v tomto pletivu byly užity i barvy, aby tím více
vynikl vzorek. Místo pro spánek měla Maria na pravé straně
za jednou pletenou, ochrannou stěnou. Na levé straně stála
pak skříňka a malý stolek se židličkou, bylo to místo, kde
se svatá Panna modlila.

Tato zadní část domku byla od ostatní části domku od
dělena ohništěm. Toto ohniště byla zeď se stupni, v jejímž
středu nad poněkud vyvýšeným ohništěm byl kouřovod pro
odvod kouře a horní část končila až u střechy domku, stře—
cha byla nahoře otevřena a komín odvádějící kouř končil
rovnou nad střechou a nad tímto střešním otvorem byla ma
lá stříška.Na konci tohoto odvodu kouře jsem později vídala
dva malé zvonky. Nalevo i napravo vedle kouřovodu byly
tři příkré schody a nad nimi dveře do Mariina pokojíku. Ve
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zdi kouřovodu byly nejrůznější otvory, kde stály malé kous
ky nádobí, které ještě vídám v Loretu. Za kouřovodem byl
trám z cedrového dřeva, na němž spočívala celá zeď tohoto
kouřovodu. Z tohoto rovného trámu vybíhal příčný trám ke
středu zadní části zdi a na tento trám byly uchyceny ještě
další trámy, vybíhající z obou postranních zdí. Tyto trámy
byly modravě se žlutými ozdobami. Skrze ně bylo možno
spatřit střechu, která uvnitř byla pokryta velikými listy a
přikryta rohožovými koberci, které na třechmístech v rozích
byly ozdobeny hvězdicemi. Hvězda ve středním rohu byla
veliká jako jitřenka. Později bylo na stropě více hvězd. Nad
vodorovným trámem, který probíhal od komínu až k zadní
stěně, bylo uprostřed ono okno a pod tímto oknem byla u
pevněna lampa. Pod komínem ležel ještě další trám. Střecha
nebyla vysoká a byla do špičky, ale dokola byla plochá, tak
že na okraji střechy se dalo kolem dokola chodit. Zde bylo
všechno rovné, zde byl také otvor pro odvod kouře a ven
vyčnívala ona roura a nad ní byla malá stříška.

Když svatá Panna po Josefově smrti odešla do blízkosti
Kafarnaa, byl proto svatý domek v Nazaretě krásně vyzdo
ben a zanechán jako svaté místo určené pro modlitbu a Ma
ria sem často z Kafarnaa docházela, aby navštívila toto místo
Vtělení a aby se zde modlila. Petr a Jan, kdykoliv přišli do
Palestiny, vždy navštěvovali domek v Nazaretě a tam sla
vili mši svatou. Tam, kde bývalo ohniště, byl postaven ol
tář.Skřínka, které používala María, sloužila jako svatostánek
a stála na oltáři.

]iž často jsem viděla přenesení svatého domku do Loreta.
Dlouho jsem tomu nemohla uvěřit a přeci jsem to vždy zno
vu a znovu vídala. Spatřila jsem, jak ho přes moře nese sedm
andělů. Neměl žádnou podlahu, ale pod ním byla zářící
plocha vytvořená světlem. Po obou stranách byla jakoby
držadla. Dům nesli na každé straně tří a tři andělé. leden se
vznášel před nimi a tento měl kolem sebe dlouhou světelnou
záři.

Vzpomínám si, že zadní část domku s komínem a oltá
řem apoštolů a s malým okénkem byla přenesena do Evropy
a zdá se mně, když na to pomyslím, jako by ta druhá polo
vina na tom ještě trošku visela, ale dělalo to vše dojem, jako
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by se to mělo sesunout. V Loretu také vídám kříž, který
svatá Panna měla v Efezu a který byl zhotoven z různých
druhů dřev a ten byl později též v majetku apoštolů. Před
tímto křížem se stalo mnoho zázraků.

Zdi domku v Loretu jsou ještě ony staré. Ano i trám,
který se nalézal pod zařízením pro odvod kouře, byl také
vzat. Zázračný obraz Matky Boží stojí na oltáři apoštolů.



3. Mariino zvěstování

Měla jsem vidění 0 Mariině zvěstování v den, kdy je sla
ví Církev, ale znovu jsem při tom vnímala určité vysvětlení,
že Maria o čtyři týdny dříve, tedy 25. února, počala Ježíše
Krista.

Svatou Pannu jsem spatřila krátkou dobu po její svatbě
s Josefem v domě v Nazaretě. Josef při tom nebyl, vydal se
se dvěma nákladními zvířaty na cestu do Tiberiady, aby sem
dopravil svůj majetek. V domě však byla svatá Anna a její
služebná a ještě dvě z panen, které s Marií bývaly ve chrámě.
Anna v domě všechno nově zařídila. K večeru se všechny
modlívaly, stojíce kolem jedné stoličky a potom jedly byliny,
které byly dány na stůl. Anna, zaměstnávajíc se mnoha věc
mi, chodila ještě po domě. Svatá Panna však pouze po něko
lika schodech do své komůrky. Zde si Maria oblékla dlouhé,
bílé, vlněné modlitební roucho 5 pásem a na hlavu si vložila
běložlutý závoj. Potom však vešla dovnitř služebná, zažehla
víceramennou lampu a opět odešla. Maria sňala se stěny ma
lý stoleček, který byl upevněn složený a postavila ho do
prostřed místnosti. Měl půlkruhovitou desku, která visela
dolů na dvou nožkách; jedna z nich byla dvojitá a tato jedna
polovina mohla být zasunuta pod onu zaokrouhlenou část
desky, takže stoleček potom mohl stát na třechnožkách. Ma
ria pak na stolek položila nejprve červenou a potom bílou
průhlednou přikrývku, která s oné části, která nebyla za
kulacena, visela dolů, lemována třásněmi a uprostřed měla
vyšitou ozdobu. Na oné zakulacené straně byla přikrývka
rozvinuta. Když byl uprostřed postaven, položila Maria
před něj malý kulatý polštářek a poklekla tak, že si opřela
obě ruce o stolek. Ke svému lůžku byla obrácena zády, dveře
do komůrky byly po její pravé ruce. Na podlaze byl roze
střen koberec. Maria si přes tvář spustila svůj závoj a zkřížila
ruce na prsou. A tak jsem ji viděla, jak se dlouho a s největší
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vroucností modlí. Prosila o vykoupení a o zaslíbeného Krále
a i o to, aby svou modlitbou přece jenom měla také určitý
podíl na jeho příchodu. Dlouho tak klečela jako ve vytržení,
tvář pozdviženu k nebi, potom její hlava klesla na prsa a
modlila se. Pak jsem pohlédla na její pravou stranu a spatřila
jsem zářícího mládence se splývajícími žlutými vlasy. Byl to
archanděl Gabriel. Jeho nohy se země nedotýkaly. Sestou
pil shůry šikmo dolů na Zemi, obklopen a naplněn světlem
a leskem, k Marii. Celá komůrka byla naplněna světlem,
oproti tomu se lampa zdála úplně tmavá. Anděl s ní mluvil
a při tom jen mírně pohyboval rukama před hrudí. Spatřila
jsem, jak slova vystupují jako zářící písmena z jeho úst. Ma
ria odpověděla, ale při tom nevzhlédla. A anděl opět mluvil
a Maria pozvedla jako na andělův rozkaz poněkud svůj zá
voj, pohlédla na něho a pronesla: „]sem služebnice Páně, ať
se mi stane podle tvého slova!" Tu jsem ji spatřila v hlubo
kém vytržení. Už jsem více neviděla strop této místnosti.
Nad celým domkem spočíval oblak světla a vedla odtud svě
telná dráha až k otevřenému nebi. V samém středu tohoto
vidění jsem spatřila obraz Nejsvětější Trojice, vypadalo to
jako trojúhelm'kové světlo a zatím, co jsem na to myslela,
spatřila jsem v něm Otce, Syna a Ducha svatého.

Když Maria pronesla: „Ať se mi stane podle tvého slo
va," spatřila jsem zjevení Ducha svatého v podobě lidské
tváře a obklopenou svazky paprsků jakoby křídly. Z hrudě
a obou rukou, jak jsem spatřila, spustily se dolů výlevy
světla do pravého boku svaté Panny a pod jejím srdcem se
spojily v jedno. V tomto okamžiku byla Maria zcela pro
niknuta světlem a jakoby průhledná, vypadalo to, jako by
ona neprůhlednost ustoupila jako noc před tímto výlevem
světla.

Zatímco anděl a s ním i světelné paprsky opět zmizely,
spatřila jsem skrze světelnou dráhu těchto paprsků, která
se stahovala zpět do nebe, mnoho uzavřených bílých růží
se zelenými lístky padat dolů na Marii a ona byla do sebe
ponořena a spatřila v sobě Syna Božího, který se stal člo
věkem jako nepatrnou lidskou postavičkou ze světla se
všemi vytvořenými údy, ano i s prstíčky. Bylo to kolem
půlnoci, když jsem toto tajemství spatřila.
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Po určitém čase sem vstoupila Anna a ostatní ženy, když
ale uviděly svatou Pannu u vytržení, opět její komůrku
opustily. Svatá Panna nyní povstala a šla k oltáříku na zdi,
rozvinula obrázek zavinutého dítěte do výše a modlila se
před ním pod rozžatou lampou. Teprve až k ránu se uložila
na lože. Bylo jí teprve čtrnáct let a něco málo nad to.

Anna měla milost, že také z toho vnitřně něco spolu
prožívala. Maria věděla, že počala Vykupitele, ano, její nitro
bylo pro něj otevřeno a tak již tehdy věděla, že království
jejího Syna bude královstvím nadpřirozeným, že domem Ja
kubovým je Církev a že se sjednotí obnovené a znovuzro
zené lidství.Věděla, že Vykupitel je Králem svého lidu a že
tento lid očistí a dá mu vítězství, ale že on, aby lid vykoupil,
musí trpět a musí zemřít.

Bylo mně též ukázáno, proč musí Vykupitel po devět
měsíců prodlévat v mateřském lůně a narodit se jako dě
ťátko, že nechce vystoupit tak dokonalý jako Adam v ráji.
Syn Boží, který se stal člověkem, chtěl znovu posvětit po
četí a zrození, které pádem do hříchu byly tolik zbaveny
posvěcení. Maria se stala jeho matkou a on nepřišel dříve
proto, že Maria byla první a jedinou ženou, která sama
jediná byla počata bez poskvrny. Ježíš dovršil třiatřicetro
ků a třikrát šest týdnů.

Domnívala jsem se ještě:Zde v Nazaretě je to jiné než v ]e
ruzalémě, kde ženy nesmějí vstoupit do chrámu, zde v tomto
chrámě v Nazaretě je jedna Panna sama chrámem a Nejsvě
tější v ní přebývá.
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4. Mariino navštívení

Zvěstování Marii se odehrálo dříve, než se Josef navrátil
zpět. Ještě se v Nazaretě ani neusadil, když se vydal s Marií
na cestu do Hebronu. Svatá Panna po Ježíšově početí chova
la velikou touhu navštívit svoji tetu Alžbětu. Spatřila jsem
ji s Josefem na cestě. Jejich cesta směřovala na jih. Jednou
jsem je viděla přenocovat v jakési chatrči s pletenými stěna
mi, tato chatrč byla porostlá zelení a byly na ní krásné bílé
kvítky. Odsud to měli ještě asi dnanáct hodin cesty k Zacha
riášovu domu.Cestou obešli Jeruzalém jižním směrem, aby
tak mohli cestovat sami. Obešli i jedno městečko, dvě hodi
ny před Emauzy a putovali cestami, kudy později i sám Je
žíš častějiChodíval. Tuto dalekou cestu přesto vykonali rych
le. Ještě jim zbývalo překonat dva kopce. Spatřila jsem je
mezi nimi, jak sedí a mísí kapky balzámu, které cestou na
shromáždili, se svou pitnou vodou a jak jedí chléb. Na těch
to kopcích byly převislé skály s jeskyněmi. Udolí byla vel—
mi úrodná. Na cestě jsem pozorovala zvláště jednu květinku
s jemnými zelenými lístky, která měla hrozen květů, který
tvořilo devět bleděmodrých zvonečků.

Mariino spodní roucho bylo hnědé a z vlny, na tom měla
jiné šedivé 5 pásem a žlutavou roušku na hlavě. Josef nesl
v ranečku dlouhé, hnědavé roucho s kapucí a vpředu se
stužkarni, toto roucho Maria oblékala, šla-li do chrámu nebo
do synagogy.

Zachariášův dům se nacházel na osamělém vrcholku a
ostatní domy byly dokola kolem něho. Nedaleko odtud tekl
dolů 5 pohoří dosti velký potok.

Alžběta ve vidění poznala, že jedna žena z jejího poko
lení počne a porodí Mesiáše a ona sama při tom myslela na
Marii, velmi po ní toužila a v uchu viděla, že k ní přichází.
Napravo od vchodu do domu připravila místnost se sedát
ky. Zde očekávala Marii a často vycházela a dlouho vyhlí
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žela, zda již nepřichází. Když se Zachariáš vrátil z veli
konočních slavností, spatřila jsem Alžbětu, jak puzena ve
likou touhou vyšla hezký kus cesty ze svého domu směrem
k ]eruzalému. Když se s ní Zachariáš setkal při svém návra
tu domů, velmi se ulekl, kd ž ji za těchto okolností nalezl
tak daleko od jejich domu. Řekla mu, že je tak pohnuta a
že neustále musí myslet na to, že její neteř Maria z Nazareta
k ní přijde. Zachariáš to ale pokládal za nepravděpodobné,
že by nevěsta tak krátce po svatbě se vydala na tak dlouhou
cestu. Ale následujícího dne jsem znovu spatřila Alžbětu ve
stejném pohnutí, jak se znovu vydává z domu na cestu a tu
jsem spatřila, jak jí jde vstříc svatá Rodina.

Alžběta již byla letitá a veliká, měla ale malou tvář a
hlavu teď zahalenou. Maria ji znala jen z doslechu. Svatá
Panna, jakmile spatřila Alžbětu, ji ihned poznala a šla na
před před Josefem, který se držel zpátky, Alžbětě vstříc.
Maria již došla mezi domky v sousedství, jejich obyvate
lé žasli nad její krásou a byli dojati její bytostí, ale s jis
tou skromností se drželi v povzdálí. Když se obě setka
ly, pozdravily se přátelsky podáním rukou a v Marii jsem
spatřila jisté záření a jak z ní vyšel paprsek na Alžbětu a
vstoupil do ní a Alžběta byla zcela zázračně pohnuta. Ne
setrvaly lidem na očích, ale odešly, držíce se za ruce, dvo
rem k domovním dveřím, kde Alžběta ještě jednou Marii
přivítala. josef vešel po straně do otevřené místnosti domu
k Zachariášovi a pokorně starého kněze pozdravil. Zacha
riáš držel tabulku a svoji odpověď mu napsal.

Maria a Alžběta vstoupily v domě do jedné místnosti,
kde bylo ohniště. Zde se vzaly za paže, přitiskly k sobě svoje
tváře a spatřila jsem, jak mezi nimi oběma zasvitlo světlo.
Tu se Alžběta obrátila zcela do sebe a ustoupila zpět 5 po
zdviženýma rukama a zvolala: „Požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod tvého života! Čím jsem si zasloužila, aby
ke mně přišla matka mého Pána? Vždyťjakmile zazněl tvůj
pozdrav v mých uších, dítě se mi v lůně radostí živě pohnu
lo. Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co bylo pově
zeno od Pána."

Za těchto posledních slov uvedla Marii do již připra
vené komůrky a potom se posadila. Bylo to jenom několik
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kroků. Maria pustila Alžbětinu paži, kterou držela, zkřížila
ruce na prsou a pronesla v nadšení ducha chvalozpěv:

„Velebí ma' duše Pána,
můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,
nebot' milostivě pohlédl na svou nepatrnou služebníci.
Od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení,
nebo! veliké věci na mně vykonal ten, jež je mocný,
jehož jméno je svaté.
Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení
vůči těm, ja“ se ho bojí.
Mocne' zasahuje svou rukou.
Rozprašuje ty, kdo jsou smýšlením srdce pyšní.
Sesazuje mocné s trůnu,
povyšuje ponížené.
Hladové sytí dobrými věcmi,
bohaté posílá pryč s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
když se rozpomenul na svoje milosrdenství,
jak to slíbil našim předkům,
Abrahamovi a jeho potomkům na veky/'

Viděla jsem však, že Alžběta se celou modlitbu ve stej
ném osvícení ducha modlila společně s Marií. Nyní se posa
dily na nízké stoličky a na stolečku stál malý pohár. Byla
jsem tolik blažená! Posadila jsem se také v' jejich blízkosti a
všechno jsem se s nimi modlila společně.

Josefa a Zachariáše vidím ještě pospolu. Rozmlouvali
Spolu stále tak, že si psali na tabulku o blízkosti Mesiáše.
Zachariáš je velký krásný stařec, oblečený jako kněz. Sedí
spolu v postranní části domu v otevřené místnosti, ze kte
ré je výhled do zahrady. Alžběta a Maria sedí nyní v zahradě
pod jedním velikým stromem na pokrývce. Za stromem je
pramen, tryská z něho voda, když člověk zatáhne za střa
pec. Kolem dokola vidím trávu a květiny a stromy s malý
mi, žlutými švestkami. Společně jedí malé plody a chlebíčky
z cestovní kabely svatého Josefa. Jaká dojemná jednoduchost
a umírněnost! V domě jsou dvě služebně a dva služebníci
připravují pod stromem stůl. Přichází i Josef a Zachariáš a
něco pojídají. Josef se chtěl ihned vrátit domů, zůstane tu
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ale osm dní. On nic neví o Mariině početí. Ženy o tom mlčí,
obě dvě mají jakýsi skrytý vztah k sobě navzájem ve své
vnímavosti.

Když byli všichni pohromadě, modlili se něco na způsob
litanií a viděla jsem při tom také, že se objevil kříž a přece
ještě tehdy žádný kříž nebyl. Ano, bylo to, jako by se setkaly
kříže dva.

Večer opět seděli všichni společně u lampy pod stro
mem v zahradě. Pod stromem byla napjata přikrývka jako
stan a kolem stály nízké stolice s opěradly. Viděla jsem,
jak Josef a Zachariáš potom odešli do modlitebny a Alžbě
ta a Maria do její komůrky. Byly zcela usebrány a modlily
se společně Magnificat. Svatá Anna měla černý, průhledný
závoj, který si spouštěla přes tvář, když mluvila s muži.

Následujícího dne uvedl Zachariáš Josefa do jiné, od do
mu vzdálené zahrady. Zachariáš je ve všem velmi pořádný
a přesný. Zahrada je osázena krásnými stromy a keři, které
jsou obsypány plody. Uprostřed zahrady je loubí a na jeho
konci je pak postranní vchod do malého domečku. Nahoře
jsou otvory se šoupátky, které slouží jako okna. Uvnitř je
pletené lůžko, pokryté mechem nebo spíše zelenými travi
narni a také tam jsou dvě bílé sochy, veliké jako děti. Nevím
však dobře, jak se tam dostaly, ani také nevím, co by měly
představovat, ale zdálo se mně, že mají podobu Zachariáše
a Alžběty, jenže v mnohem mladším věku.

Marii a Alžbětu vídám velmi často pospolu. Maria po
máhá při každé práci v domě a připravuje nejrůznější věci
pro očekávané děťátko a společně s Alžbětou vyšívá na
veliké pokrývce, určené pro Alžbětino lůžko. Pracují také
pro chudé.

Za Mariiny nepřítomnosti posílá Anna často svoji služku
do Nazareta, do Mariina domku, aby se tam poohlédla a jí
samu jsem tam také jednou spatřila.

Den nato jsem viděla, jak Zachariáš a Josef tráví noc
v zahradě, která je od domu vzdálena. Přespali v zahrad
ním domečku, také se i po určitý čas modlili pod širým
nebem. Zcela časně se pak vrátili do domu. Alžběta a
svatá Panna zůstaly v domě. Vždy ráno a večer se modlí
společně chvalozpěv Magnificat, který Maria přijala při
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Alžbětině pozdravu z osvícení Ducha svatého. Když se
ho modlí, stojí obě v Mariině komůrce proti sobě u pro
tějších zdí jako v chóru, ruce mají zkříženy na prsou a
svoje černé závoje mají spuštěny přes tvář. Když se mod—
lily Magnificat, jeho druhou část, která se vztahuje na
Boží přislíbení, spatřovala jsem události, které předcháze
ly tajemství nejsvětějšího Vtělení a nejsvětější Svátosti, od
Abraháma až dolů k Marii. Viděla jsem Abraháma, jak
obětuje Izáka, viděla jsem Tajemství Archy úmluvy, kte
ré Mojžíš v noci před odchodem z Egypta přijal a kte
ré mu vlilo sílu, aby se vydal na cestu a aby vše pře
konal. Spatřila jsem jeho vztah k nejsvětějšímu Vtělení a
bylo to, jako by se ono tajemství nyní naplnilo v Marii
nebo se stalo skutečně živoucím. Spatřila jsem i vidění
proroka lzaiáše a jeho proroctví o Panně a od něho dále
až k Marii, obrazy, jak se stále blíží nejsvětější Svátost.
Rozpomínám se ještě, že jsem zaslechla slovo: Od jed
něch Otců ke druhým až k Marii je vícekrát čtrnáct po
kolení. Spatřila jsem, jak se Mariina krev počíná utvářet
v jejich předcích a jak se vše stále více přibližuje ke Vtě
lení. Nenalézám slov, abych tuto skutečnost jasněji popsa
la, mohu jenom říci, že jsem brzy zde a brzy tam spat
řovala lidi nejrůznějšího druhu a jako by z nich vycházel
světelný paprsek a na jeho konci jsem vždy vídala Pannu
Marii, jak je právě v tomto okamžiku u Alžběty. Spatřila
jsem, jak nejprve tento paprsek vyšel 2 Tajemství Archy
úmluvy a směřuje k Marii. Potom jsem spatřila Abrahá
ma a jak paprsek, který z něho vyšel, zase končí v Marii
a tak neustále. Abrahám tedy musil přebývat zcela na
blízku tohoto místa, neboť jsem spatřila, jak tento pa
prsek, když se modlili Magnificat, vychází od něho zcela
blizoučko, protože paprsky vycházející z osob, které žily
v době bližší Matce Boží, vycházely z větší dálky. Tyto
paprsky byly tak jemné a jasně, jako paprsky slunce,
když tyto svítí nějakým otvorem. Mariinu krev jsem spat
řila v takovém podobném paprsku zářící červeně a jasně
a bylo mně řečeno: „Hle, tak čistá jako toto červené svět
lo musí být i krev Panny, ze které sám Bůh má přijmout
lidské tělo."
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Jednou jsem také spatřila, že večer Maria a Alžběta ode—
šly na Zachariášův statek. Vzaly s sebou malé chleby a plody
v košíčkách, chtěly tam zůstat na noc. Josef a Zachariáš je ná
sledovali. Když tam vstoupili, viděla jsem, že jim Maria vyšla
vstříc.Zachariáš měl u sebe svoji tabulku, ale bylo tma na to,
aby mohl psát, a viděla jsem, že ho Maria oslovila a řeklamu,
že má tuto noc mluvit. Spatřila jsem, že tabulku odložil a v no
ci s Josefem mluvil. Tak jsem to spatřila a jsem tím udivena,
když tu mně řekl můj vůdce: Co to je? A ukázal mi událost ze
života svatého Goara, jak on svůj plášťzavěsil na sluneční pa
prsek jako na nějaký věšák. Nyní jsem spatřila poučení, že ži
vá důvěra v prostotě učiní všechno hmatatelným a jistotou.
Tyto dva obrazy mně poskytly veliký, vnitřní pohled na
všechny zázraky: nedokáží to ale již jasně říciznovu.

Všichni pak strávili noc v zahradě. Buď seděli nebo dva
a dva spolu rozmlouvali a modlili se, a znovu střídavěodpo
čívali v malém domečku. Slyšela jsem také, že Josef odcestu
je o sabatu večer zpět domů a že ho Zachariáš doprovodí
až do Jeruzaléma. Svítil měsíc a bylo hvězdnaté nebe. Bylo
nepopsatelné a krásné ticho u těchto svatých lidí.

Jednou jsem také nahlédala do komůrky svaté Panny.
Byla noc; odpočívala, ležíc na loži na boku, ruku měla pod
hlavou. Byla zavinuta od hlavy až k nohám přessvůj spodní
hnědý šat na loket širokým pruhem látky z bílé vlny. Když
se odebrala k odpočinku, vzala jeden konec tohoto pruhu
látky a podržela jej pod paží a ovinula si ho kolem hlavy a
horní části těla až dolů k nohám a zase znovu zpět nahoru,
takže v něj byla zcela zahalena a nemohla udělat žádné větší
kroky. Toto vše vykonala u svého lůžka, v jehož hlavách byl
malý polštářek. Dolní poloviny paží byly volné, ono zaha
lení hlavy bylo otevřeno směrem ke hrudi.

Často vídám pod Mariiným srdcem a v jejím středu ne
popsatelně jasný plamínek. I nad Alžbětiným tělem spatřují
takovou slávu, ale světlo v jejím středu není tak zářné.

Když začal sabat, spatřila jsem, že v jedné místnosti Za
chariášova domu, kterou jsem ještě neznala, připevnili
lampu a začali slavit. Zachariáš, Josef a ještě asi šest mužů
z této končiny se modlili pod lampou, stojíce kolem skřínky,
na které ležely svitky Písma svatého. S hlav jim splývaly
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šátky, ale oni při své modlitbě nedělali tolik krouživých po
hybů tělem jako to dělají dnešní židé, když současně sklánějí
svoje hlavy a pozvedají svoje ruce.

Viděla jsem, že Zachariáš je oblečen po celý sabat ve
svém slavnostním rouchu; bylo to dlouhé, bílé roucho s ne
příliš širokými rukávy. V pase byl vícekrát obtočen širokým
pásem, který byl popsán písmeny a z něhož visely řeménky
dolů. Na tomto rouchu vzadu byla upevněna kapuce, která
v záhybech splývala dolů na záda jako dozadu zřasený zá
voj. Jestliže někam šel nebo něco dělal, pak toto roucho pře
hazoval přes rameno a onu zkrácenou část na druhé straně
pod paží upevnil za pás. Obě nohy vězely v jakýchsi širo
kých nohavicích a tyto byly dole spjaty řeménky, kterými
byly opánky připevněny k bosé noze. Josefovi také ukázal
svůj široký, těžký plášť, který probleskoval bílými a purpu
rovými nitkami a na hrudi byl uzavřen třemi tepanými pás
ky. Neměl rukávy.

Když skončil sabat, opět jsem je zase viděla, jak nejprve
pojedli. Jedli společně v zahradě u domu pod stromem. Jedli
balené lístky, které ponořovali a pak vysávali takto omočené
do zelené omáčky, na stole byly také mističky s malými plo
dy a ostatní misky, ze kterých něco jedli průhlednými hně
dými lžičkami, domnívám se, že by to mohl být med, kte
rý jedli kostěnými lžičkami. Viděla jsem, že byly přineseny
i malé chleby, které tak jedli.

Nato za svitu měsíce v tiché noci plné hvězd nastoupil Jo
sef doprovázen Zachariášem svoji Zpáteční cestu. Napřed se
všichni odděleně pomodlili, Josef zase měl svůj raneček při
sobě, byly v něm chlebíčky a malý džbáneček, a měl i hůl, kte
rá byla nahoře zakřivena. Zachariáš měl dlouhou hůl, která
měla nahoře knoflík. Oba měli hlavu zahalenou cestovním
pláštěm. Dříve než odešli, objali vzájemně Marii a Alžbětu
napravo i nalevo, při čemž přitiskli tyto k srdci. Že by se polí
bili, to jsem tehdy neviděla. Loučili se zcela vesele a klidné a
obě ženy je ještě kousek cesty doprovázely. Pak oba již puto
vali sami nepopsatelně líbeznou nocí.

Maria a Alžběta se vrátily zpět do domu do Mariiny ko
můrky. Hořela v ní lampa na rameni, které bylo zasazeno
ve stěně, jako vždy, když se modlívala a šla spát.

202



Obě ženy zahaleny závoji stály opět proti sobě a mod
lily se Magnificat. Modlily se celou noc. Příčinu proč se
už vůbec nepamatuji. Ve dne pak vidím, jak Maria se vě
nuje nejrůznějším pracím, například plete pokrývky.

Josefa a Zachariáše jsem ještě viděla na cestě. V jakési
chatrči jsem je zřela strávit celou noc. Šli velikými oklikami
a domnívám se, že navštívili nejrůznější lidí. Na svoji cestu
potřebovali tři dny.

Josefa jsem opět viděla v jeho domě v Nazaretě. Annina
služka se starala o všechno a přicházela a odcházela k Anně.
Jinak byl Josef sám.

[ Zachariáše jsem viděla, jak přišel domů. Viděla jsem,
jak Maria a Alžběta se jako vždy stále modlí Magnificat
a konají nejrůznější práce. K večeru odcházely do zahrady,
kde byl pramen, což tam není časté, a proto také vždy
měly při sobě džbáneček se šťávou. Vycházely, také a to
ponejvíce k večeru, když bylo chladno, aby se v okolí pro
šly, neboť Zachariášův dům se nacházel o samotě a byl
obklopen poli. Na lože se ukládaly obvykle v devět hodin,
ale vždy vstávaly před východem slunce.

Svatá Panna zůstala u Alžběty tři měsíce až do Janova
narození a ještě před jeho obřezáním odešla zpět do Naza
reta. Josef jí přišel polovinu cestu naproti a nyní zpozo
roval, že je v požehnaném stavu, ale nic navenek nepro
jevoval a zápasil tak sám se svými pochybnostmi. Maria,
která se již napřed o tuto věc starala, byla vážná a usebra
ná a toto vše jen znásobovalo jeho neklid. V Nazaretě se
Maria odebrala k rodičům jáhna Parmena a zůstala tam
několik dnů. Neklid Josefův se stupňoval do té míry, že
když se Maria vrátila domů, se pevně rozhodl pro útěk.
Tu se mu zjevil anděl a utěšil ho.
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5. Slavnostní vidění

Spatřila jsem slavnostní, téměř nepopsatelně nádherný
obraz. Kostel vyrůstal jako zcela slabý a něžně vyhlížející
osmihranný plod, který se dotýkal svými kořeny země nad
jedním tryskajícím pramenem. Stvol nebyl vyšší, jen tolik,
že pod ním a mezi kostelem je průhled. Vpředu byl vchod
do kostela nad oním pramenem, který stále tryskal a vyvrho
val něco bílého jako písek nebo hlínu na obě strany a zúrod
ňoval vše dokola, že se vše zelenalo a bylo úrodné. Z této
strany nad pramenem nebyly žádné kořeny. Uvnitř kostela
v jeho středu bylo něco podobného semeníku v jablku, bylo
to jako schránka, vyrůstající z různých jemných, bílých vlá
ken a v různých prostorách, které se tam nacházely, vězely
bytosti jako semena v semeníku. V podlaze kostela byl otvor,
jímž bylo možno přímo hledět dolů do tryskajiciho pramene.
Viděla jsem, jak jednotlivá zma jako zvadlá a zmařená pa
dají dolů do pramene. Zatím se plod stále víc a více vyvíjel
v kostel a ona schránka se semeny stála zde konečně jako
umělecký výtvor, jako umělecky prolamovaná kytice upro
střed. A viděla jsem svatou Pannu a Alžbětu, jak nad tím
stojí a zřela jsem, jak obě se staly znovu svatostánky svaté
ho a Nejsvětějšího. Viděla jsem, že se obě ženy k sobě navzá
jem obracejí a zdraví. Tu z nich vystoupily dvě postavy, Jan
a ]ežíš. Ian ležel s hlavou v klíně stočen, ale větší než zde
na zemi. Ježíše jsem však spatřila jako malé děťátko ze svět
la, právě tak, jak ho často vídám v Nejsvětější svátosti, jak
k němu přistupuje. Vznášel se a stál zpříma a viděla jsem,
že Ježíš oddělil jakousi bělavou mlhu od lana, který před
ním ležel na zemi na své tváří, a tato část, kterou oddělil,
spadla oním otvorem dolů do pramene a vše bylo tímto pra
menem pohlceno. Potom Ježíš pozvedl malého Iana do výše
a objal ho a oba dva potom zase vstoupili do svých matek,
které zatím zpívaly Magnificat.
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Viděla jsem také, zatím co se modlily Magnificat, jak
z obou stran do chrámu vstoupili chrámovými stěnami ]o
sef a Zachariáš, potom vždy víc a více bytostí a onen ce
lek se rozvíjel vždy zřetelněji v podobu kostela a s větší
slavností. Kolem dokola rostlo vinné loubí u kostela a stá
valo se hustším a muselo být prořezáváno.

Kostel se nyní dostal na zem, byl v něm oltář a oním
otvorem nad tryskajícím pramenem vyrůstal vzhůru křestní
kámen. Mnozí vstupovali dveřmi a byla zde nakonec veliká,
dokonalá církevní slavnost. Všechny ony změny, jak jeden
obraz přecházel ve druhý, všechny tvary a konání, to vše
byl klidný růst. Nemohu to všechno vyslovit, nedostává se
mně slov.

O slavnosti svatého Jana jsem měla jiné slavnostní vidění.
Osmihranný chrám byl průhledný, jako by byl z křišťálůne
bo z vodních paprsků. Uprostřed chrámu byl pramen, nad
nímž se zvedala věžička. Viděla jsem Jana, jak při tom křtí.
Potom se obraz změnil. Z pramene vyrůstal květinový stvol
a kolem něho stálo osm sloupů, které nesly nahoře korunu
ve tvaru pyrarnidy,na níž stáli prarodiče svaté Anny, Alžbě
ty, Iosefa a Marie a rodiče Zachariášovi; Josefovi rodiče by
li dále od hlavního rodu. ]an stál nahoře nad středovým
kmenem. Vypadalo to, jako by Jan vydával hlas a viděla
jsem, jak národy a králové vstupují do chrámu a od jednoho
biskupa přijímají svátost. Slyšela jsem, jak Jan mluvil o jejich
větším štěstí.
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6. Příprava svaté Panny na Kristovo narození.
Cesta do Betléma

Spatřila jsem svatou Pannu, že již po více dní je u sva
té Anny; Josef byl však v domě v Nazaretě sám a zde mu
jedna Annina služka vedla domácnost. Dostávali vůbec
vše, co potřebovali z domu Anny, pokud tato byla živa.
Vidím svatou Pannu u Anny, jak šije a vyšívá koberce a
roušky. V domě všichni mnoho pracují. Jáchym musí již
dlouho být mrtev; zde v domě vidím již druhého muže
Anny a děvčátko tak šestileté, které pomáhá Marii & kte
ré ona poučuje. Jestliže to nebylo dítě Anny, pak to byla
dcerka Marie Kleofášovy a jmenovala se též Maria.

Viděla jsem, že Maria sedí v jedné místnosti se ženami
a připravují nejrůznější velké a malé přikrývky. Některé také
vyšívaly zlatem-a stříbrem. Veliký koberec, na němž každá
z nich připlétala dvěma hůlkami něco ze svazků pestré vlny,
ležel mezi nimi uprostřed v truhle. Anna byla velmi zaměst
nána. Všichni čekali, že Maria porodí v domě Anny.
Přikrývky a podobné věci byly částečně připraveny pro Ma
riino slehnutí, částečně pro chudé, jako dary. Všeho je při
praven nadbytek a bohatě. Nevědí, že Maria musí cestovat
do Betléma.

Josef je nyní s obětními zvířaty na cestě do Jeruzaléma.
Doba Kristova narození, jak ji vidím já, je o čtyři týdny
dříve, než naše vánoce. Vidím to vše v době okolo svátků
svaté Kateřiny a také i zvěstování Marii ke konci února.

Viděla jsem, že se Josef vrátil z Jeruzaléma, dopravil
tam obětní zvířata a zanechal je v domě před Betlémskou
branou, kde se také později, před Mariiným očist'ováním,
ubytovali. Byl to dům jednoho esena. Odsud šel do Betlé
ma, nenavštívil však svoje příbuzné. Ohlížel se po staveb
ním místě a hledal i příležitost, aby sehnal dřevo i nářadí,
protože chtěl, aby Maria porodila v Nazaretě, že se s ní
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potom na jaře sem přestěhuje. Vyhledal si místo nedaleko
bydliště esenů. Sám osobně v Nazaretě rád nebyl'. Z Betlé
ma se znovu vrátil zpět do leruzaléma, aby přinesl svoji
oběť. Když se pak vracel z Jeruzaléma, zjevil se mu kolem
půlnoci anděl nad polem Chimki, asi šest hodin před Na
zaretem, a ten mu řekl, že má co nejdříve putovat s Ma
rií do Betléma, neboť tam se Dítě má narodit. On má vzít
s sebou jenom málo věcí a zvláště žádné krajky a vyšíva
né přikrývky. Anděl mu všechno určil. Josef byl nad tím
velmi ohromen. Bylo mu také sděleno, aby mimo oslíka,
na kterém by Maria seděla, vzal s sebou i jednoroční osli
ci, která ještě neměla mladé, tuto má vzít na cestu a má
ji nechat volně pobíhat a jít potom cestou, kterou půjde
ona.

Viděla jsem pak ]osefa a Marii v domě v Nazaretě i také
v domě Anny. Rekl jim, co mu bylo zvěstováno, a připra
vovali se na cestu. Anna tím byla velmi zarmoucena. Svatá
Panna sama vnitřně dobře věděla, že její Dítě se má narodit
v Betlémě, avšak z pokory mlčela. Ona to také znala 2 pro
roctví. Všechny tyto prorocké spisy, vztahující se k naroze
ní Mesiáše, měla ve svých skřínkách v Nazaretě, pročítala
je velmi často a úpěnlivě prosila Boha o jejich naplnění.
Obdržela je od svých učitelek ve chrámě a dala se od nich
o těchto svatých věcech poučit. její neustálou modlitbou by
la prosba o příchod Mesiáše, stále již předem velebila
tu, která má jednou porodit toto svaté Dítě a přála si, aby
jí mohla jako nejnižší služebná sloužit. Nikdy ve své poko
ře nepomyslela, že by tato žena mohla být ona sama. Z míst
v těchto prorockých spisech věděla pouze to, že se Spasitel
narodí v Betlémě a tím raději se podvolila Boží vůli a nastou
pila cestu, která pro ni v této roční době byla velmi obtížná,
neboť v horách již bylo velmi chladno, Maria měla nevýslov
ný pocit, že nyní může a musí být jenom chudobná. Ne
mohla mít ničeho mimo sebe, neboť všechno chovala v sobě.
Ona věděla, že je Matkou Syna Božího a věděla a cítila, že
jako do tohoto světa vstoupil skrze ženu hřích, tak nyní zase
skrze ženu se musí narodit usmíření. V tomto smyslu také
pronesla: jsem služebnice Páně. Poznala jsem, proč ]ežíš byl
z Ducha svatého počat a také proč se narodí o půlnoci.
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Spatřila jsem Josefa a Marii v doprovodu Anny, Marie
Kleofášovy a několika sluhů, jak v tichosti nastupují v do
mě Anny svoji cestu. Jeden oslík nesl pohodlné, příčné sedlo
pro Marii a její zavazadla. Na poli Chimki, kde se anděl
zjevil Josefovi, měla Anna svoje pastviny a sem museli slu
hové dovést jednoroční oslici, kterou měl josef vzít s sebou.
Běžela za svatou Rodinou. Zde se rozdělili: Anna a Marie
Kleofášova a sluhové od Josefa a Marie, potom, co se do
jemně všichni rozloučili. Pak jsem viděla, jak tito putovali
ještě kus cesty dále a ubytovali se v jednom velmi vysoko
položeném domě, kde byli dobře přijati. Domnívám se, že
to byl nájemce jednoho dvora, který se jmenoval dům Chim
kiho a patřil k poli. Odsud bylo možno vidět do veliké dál
ky, ano dokonce i pohoří Jeruzaléma.

Potom jsem spatřila svatou Rodinu, jak prochází velmi
chladným údolím proti jedné hoře. Byla zde jinovatka a
sněžilo. Bylo to asi čtyři hodiny daleko do domu Chimki
ho. Maria úžasně mrzla. Zastavila se u terebintového stro
mu a řekla: Musíme si odpočinout, už více nemohu. Josef
jí připravil sedátko pod stromem. Postavil také do větví
stromu lampu; viděla jsem, že toto při cestách v noci často
dělali. Svatá Panna úpěnlivě prosila Boha, ať ji přece ne
nechá zmrznout. Tu ji náhle zaplavilo veliké vnitřní teplo,
takže ona sama podala svatému Josefovi svoje ruce, aby
se o ně zahřál. Občerstvila se zde trochu pokrmem. Oslík,
který s nimi běžel a ukazoval jim cestu, se zde také tiše
zastavil. Jinak tak obdivuhodně běhal stále kolem nich, na
přímých cestách, kde cesta vedla mezi kopci, kde se ve
směru nemohli zmýlit, běhal brzy za nimi, brzy zase dale
ko vpředu, kde se však cesta rozdělovala, objevil se vždy
zase znovu a běžel tou správnou cestou a tam, kde si měli
odpočinout a zastavit se, tam zůstal stát. Josef zde mlu
vil s Marií o dobrém přístřeší, které jak doufal, naleznou
v Betlémě. Říkal, že ví, kde najít přístřeší u dobrých lidí,
kde za levný peníz dostanou pohodlné ubytování. Je prý
lepší něco zaplatit, než bydlet jen tak zadarmo. Vůbec
chválil svůj Betlém a Marii utěšoval.

Potom jsem spatřila, jak svatá Rodina dorazila k veliké
mu selskému dvorci. Žena nebyla doma. Muž svatého Josefa
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odmítl, že ještě dobře může putovat dále. Tento dům byl asi
dvě hodiny cesty dále než onen terebintový strom. Putovali
tedy nyní ještě dále a oslici našli u jedné prázdné chatrče
pastýřů a tam se ubytovali. Bylo zde několik pastýřů, kteří
jim udělali místo. Byli k nim velmi přátelští, dali jim také
ještě slámu a malé kousky roští nebo svazky rákosí k rozdě
lání ohně. Tito pastýři ještě potom odešli do domu, kde byla
svatá Rodina odmítnuta a vypravovali, jak krásná a obdi
vuhodná žena a jak milý a zbožný muž jsou tito poutníci.
Žena onoho sedláka se nyní také vrátila domů a vyhubo
vala muže, že je odmítl. Viděla jsem ji také, jak odchází do
blízkosti chatrče, kde se ubytovali, ale styděla se vstoupit
dovnitř.

Tato chatrč byla na severní straně pohoří, na jeho jižní
straně leželo Samaří a Thebez, a východním směrem od této
končiny leželo na této straně Jordánu Salem a Ainon a na
opačné straně Sukkot. Toto místo bylo asi dvanáct hodin
cesty od Nazareta. Žena přece ještě přišla se dvěma dětmi
a byla k nim velmi přátelská, jevila pohnutí. Přišel také muž
a prosil o odpuštění; poradil jím, až si trochu odpočinou, že
asi jednu hodinu cesty dále směrem do vrchu mohou na—
vštívit jeden útulek.

Když k němu došli, omlouval se hostinský josefovi, že
v jeho domě je příliš mnoho lidí; když však k němu při
stoupila svatá Panna a poprosila o přístřešíona, byla žena
toho člověka tak dojata a posléze i její muž. Udělal pro ně
místo v blízko ležící chatrči, umístil tam i oslíka, oslice zde
nebyla, ale pobíhala kolem po poli. Kde to nebylo nutné,
tam vždy byla někde v povzdálí. Na tomto místě byl oprav
du pohledný útulek, více domů, a i zahrady pro odpočinek,
a bylo zde i balzámové křoví, přece tento majetek ležel ještě
na severní straně pohoří. Zůstali zde přes noc a i celý násle
dující den, protože byl sabat.

O sabatu přišla k Marii hostinská se svými třemi dětmi
a i žena z předchozího domu se svými dvěma dětmi. Maria
se zabavovala s dětmi a poučovala je. Měly pergamenové
svitky, ze kterých musely číst. I já jsem směla s Marií dů
věrně promlouvat. Řekla mně, jak je jí v jejím stavu nesmírně
blaženě, že necítí žádné těžkosti, avšak často že cítí ve svém
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nitru něco tak nekonečně velikého a jako by se sama v sobě
vznášela, tak cítí, že v sobě ukrývá Boha i člověka, a ten,
kterého ukrývá, ji přenáší.

Josef šel s hostinským na jeho pole. Tito dva manželé si
Marii velmi oblíbili a měli s jejím stavem velikou útrpnost.
Chtěli si ji u sebe podržet a ukázali jí světnici, kterou jim
mínili uvolnit. Jenže Maria již příštího rána záhy nastoupila
s Josefem svoji další cestu. Nyní putovali více východním
směrem podél pohoří a procházeli dále horským údolím a
vzdalovali se více od Samaří, k němuž, jak se dříve zdálo,
směřovali. Mohli také uvidět chrám na hoře Garizim. Na
jeho střeše bylo mnoho figur jako lvi a ostatní zvířata, které
se v paprscích slunce bíle leskla.

Jejich cesta směřovala dolů do roviny nebo do území Si
chemu a asi po šestihodinové cestě došli k jednomu o sa
motě stojícímu selskému domu, kde byli dobře přijati. Muž
byl dohlížitelem nad poli a zahradami, která patřila jedno
mu blízkému městu. Zde bylo tepleji a vše v lepším pořád
ku a proto i úrodněji, než tam, kudy dosud procházeli. By
la to strana pohoří obrácená ke slunci, což v této roční době
v Zaslíbené zemi přináší s sebou značný rozdíl. Dům se na
cházel ještě zcela v rovině, ale na jižním svahu pohoří, kte
ré se od Samaří táhne východním směrem. Tito lidé patřili
k oněm pastýřům, s jejichž dcerami se později oženili slu
hové, kteří zde zůstali z doprovodu Tří králů. l Ježíš se zde

později často zdržoval a učil. Tady v domě byly děti, kterým
Josef, dříve než odcestoval, požehnal.

Viděla jsem ho zase, jak putuje dále s Marií rovinou
u Sichemu. Svatá Panna jde mnoho pěšky, také odpočívá
tu i tam na příjemných místech a osvěžují se. Mají s se
bou malé chleby a ochlazující a přece jen osvěžující nápoj
v malých ozdobných džbáncích, které jsou hnědé a lesk
nou se jako kov. Mariino sedadlo na oslíku není takové,
že by její nohy zcela visely dolů. Napravo i nalevo na
tomto sedadle je vypolštářovaný pruh, na němž leží nohy
spíše skloněny, než by visely. Opěradlo je na ší" oslíka a
Maria sedí střídavě brzy nalevo, brzy napravo. asto také
sbírají bobule a plody, které na slunných místech ještě visí
na stromech. To první, co Josef vždy udělá, je, že Marii
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připraví v útulku pohodlné místo pro sezení, potom si
umyje nohy a také to udělá i svaté Panně. Oba se vůbec
často umývají.

Byla už docela tma, když došli k osaměle ležícímu domu.
Josef zaklepal a prosil o přístřeší, avšak muž uvnitř domu
nechtěl otevřit. Josef vysvětlil svoji situaci a řekl, že jeho že—
na již dále nemůže. Muž však byl neúprosný —chce mít svůj
klid. A tu když Josef řekl, že vůbec nic nechce zadarmo,
odpověděl: Zde není žádný útulek. Vůbec ani jedinkrát ne
otevřel dveře. Putovali tedy dál ještě kus cesty k jedné chatr
či. Josef udělal světlo a připravil Marii lůžko, při čemž mu
ona pomáhala. [ oslíka zavedl dovnitř a našel ještě pro něj
stelivo a potravu. Trochu si zde odpočinuli a viděla jsem je,
jak časně, ještě za tmy, se znovu vydávají na cestu. Mohlo
to sem být od dřívějšího místa asi šest hodin cesty a asi
šestadvacet od Nazareta a deset hodin od Jeruzaléma. Dům
se nacházel na rovině, nyní ale cesta začala znovu stoupat
ve směru do Gabbaty k Jeruzalému. Dosud neputovali po
žádné větší silnici,- překřížili více obchodních cest, které
vedly od Jordánu sem do Samaří a křižovaly cesty, které
mířily ze Sýrie do Egypta. Cesty kromě těchto širších silnic,
po kterých putovali, jsou velmi úzké a v pohoří často takové,
že po nich i jediný člověk musí obezřetně chodit; oslíkové
však všude mohou chodit bezpečně.

Spatřila jsem, jak přišli k domu, kde zpočátku muž byl
na Josefa hrubý. Posvítil Marii do tváře a nadával Josefovi,
že má tak mladou ženu. Jeho žena je však přijala a uvedla
do vedlejšího domu a podala jim i malé chleby.

Když odtud putovali dále, přijali nejbližší pohostinství
ve velikém selském domě, kde také nijak zvlášť přátelsky
přijati nebyli. Ještě mladí hostitele se o ně vůbec nijak ne
starali, nebyli to prostí pastýři, ale podobně jako zde u nás
velicí sedláci, spjatí se světem, obchodem a podobnými věc
mi. Viděla jsem zde jednoho starého muže s holí odcházet.
Odtud měli ještě asi šest až sedm hodin cesty do Betléma;
ale nešli tam přímou cestou, protože to bylo v této roční
době obtížné a krajina byla hornatá. Následovali oslici na
příčkrajinou mezi Jeruzalémem a Jordánem a kolem poled
ne jsem je viděla, jak došli před veliký dům pastýřů, který

211



byl asi dvě hodiny cesty od místa u Jordánu, kde lan křtil
a ve kterém Ježíš také jednou po svém křtu přenocoval. Ved
le domu měli vlastní dům, pro nářadí potřebné k obdělávání
polí a pěstování ovcí a ve dvoře byla i studna, ze které rou
rami proudila voda do van na umývání. Bylo zde veliké
hospodářství, přicházelo a odcházelo mnoho služebníků,
kteří zde jedli. Muž poutníky přijal láskyplně a byl velmi
ochotný. leden služebník musil ]oseíovi umýt nohy u stud
ny, podal mu také jiný šat a jeho šaty vyvětral a vykartá
čoval. Stejnou službu prokázala Marii jedna služebná. Paní
domu se nenechala ukázat, přebývala odděleně. je to tatáž
žena, kterou Ježíš po letech nalezl nemocnou a uzdravil ji a
řekl také, že dostala tuto nemoc, protože vůči domácím ne—
byla přející. Znám ale příčinu: žena byla mladá a poněkud
namyšlené. Zahlédla svatou Pannu jenom kratince a také si
s ní i promluvila, okolnosti už více neznám a popudila jí je
jí krása a proto se potom neukázala. V domě byly rovněž
děti.

Kolem poledne při svém odchodu byli kus cesty dopro
vázeni lidmi. li západním směrem k Betlému a asi po dvou
hodinách cesty došli do jednoho místa, které se rozprostíralo
po obou stranách široké zemské silnice v dlouhé řadědomů
se zahradami a nádvořími. Josef zde měl svoje příbuzné. Byli
to lidé s ním spříznění jako synové z nového manželství je
ho otčíma nebo macechy. Dům byl na hezkém místě, zcela
úhledný, nešli ale do tohoto místa, ale celé to jenom prošli
a potom dobře půl hodiny vpravo ve směru na ]eruzalém
přišli před veliký dům útulku, kde bylo shromážděno na
pohřební slavnost mnoho lidí. Přenosné stěny před krbem
a kouřovodem byly v tomto domě odstraněny. Za krbem vi
sely dolů černé pokrývky a před krbem stály černě zakryté
máry. Muži na sobě měli dlouhé černé šaty a přes to kratší
bílé a modlili se. Jednotlivci měli viset na rukou černé, hru
bé manipuly. V jiném prostoru seděly ženy zcela zahaleny.
Ve dvoře byla veliká kašna s mnoha čepy. Domácí lidé, kte
ří byli zaneprázdnění smuteční slavností, je vnímali jenom
vzdáleně. Byli zde ale sluhové, kteří jim prokázali službu a
upravili toto zvláštní místo tím, že spustili rohože. Potom
jsem spatřila, že s nimi mluví i hospodář. Pak už více neměli
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ona bílá roucha přes svá černá. V domě bylo na stěnách
velmi mnoho svinutých lůžek a shůry od stropu se daly
spustit dolů rohože, takže potom ona místa byla úplně od
dělena. Teprve až následujícího dne v poledne znovu od
cestovali. Paní domu ještě řekla, že by zde mohli zůstat, pro
tože Maria může každou chvíli čekat svoji hodinku. Maria
se závojem spuštěným přes tvář odvětila, že má ještě šest
nebo osmatřicet hodin čas. Paní je zde chtěla ponechat, ne
však přece v tomto domě. Viděla jsem, jak muž při jejich
odchodu mluví s Josefem o svých zvířatech, Josef velmi
chválil jeho osly a řekl, že by si jednoho pro případ nouze
vzal s sebou; a když hospodář říkal, že jsou v Betlémě těž
kosti s nalezením přístřeší, Josef řekl, že tam má přítele a že
bude jistě dobře přijat. A toto mně působí tak velikou bolest,
neboť o tom vždy mluví s takovou jistotou. I s Marií o tom
cestou rozmlouval.

Ve dnech této cesty, když se nacházeli v končině u Betá
nie, se stalo, že Maria velmi potřebovala osvěžení i odpo
činek a Josef s ní odbočil z cesty, dobrou půlhodinu cesty
tam, kde věděl z jedné dřívější cesty 0 krásném fíkovníku,
který pravidelně měl mnoho plodů. Kolem tohoto stromu
byly lavičky pro odpočinek. Když sem však přišli, neměl
strom vůbec žádné plody a oni tím byli velmi zarmouceni.
U tohoto stromu se stalo něco Ježíšovýrn prostřednictvím.
Neměl už více žádných plodů, byl však zelený. Ježíš ho pro—
klel, on zvadl a uschl
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7. Příchod do Betléma

Cesta z posledního místa odpočinku do Betléma mohla
trvat asi třihodiny. Putovali oklikou po severním okraji Bet
léma a k městu se přiblížili od západu. Kus cesty před měs
tem, asi za čtvrt hodiny, přišli k velikému stavení obklope
nému dvory a mnoha menšími domky. Stály před ním také
stromy a nejrůznější lidé tábořili kolem ve stanech. Byl to
někdejší otcovský dům Josefův a kdysi rodný dům Davidův.
Nyní je to dům, kde Rímané vybírají daně.

Ve městě měl Josef ještě jednoho z bratří. Byl hospodá
řem, nebyl to však jeho pravý bratr, jen jeho potomek. Josef
však k němu vůbec nešel. Měl pět bratrů, tři vlastní a dva
nevlastní. Josefovi bylo čtyřicet pět roků. Byl o třicet let a
myslím o tři měsíce starší než Maria. Vyhlížel hubeně, jeho
tvář byla bílá a ve tváři mu načervenale vystupovaly lícní
kosti, měl vysoké čisté čelo a hnědavý vous. Oslice zde s ni
mi nejde, ale odběhla pryč. Běžíjižním směrem kolem města.
Je tady trochu rovina, cesta vedla údolím.

Josef ihned vstoupil do domu, neboť každý, kdo přišel,
musil se zde ohlásit a dostal lístek, který musel u brány
odevzdat, aby mohl být vpuštěn do města. Město vlastně
nemělo bránu, ale cesta přesto vedla mezi několika zbyt
ky městských hradeb jako skrze zničenou bránu. Ano,
Josef přišel poněkud opožděné k placení daně, ale přece
s ním jednali docela přátelsky.

Maria je v malém domku u dvora se ženami. Jsou zcela
hodně a něco jí daly. Ženy vaří pro vojáky. Jsou to Říma
né, kolem boků jim od pasu visi takové řemeny. Je zde krás
né počasí a není zima. Slunce svítí na kopec mezi Jeruzalé—
mem a Betánií. Je to odsud skutečně krásně vidět. Josef je
ve veliké místnosti, její podlaha není rovná. Ptají se ho, kdo
je a nahlížejí do dlouhých svitků, které ve velkém množství
visí na stěně. Rozvinují je a přečítají mu jména jeho předků,
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i předky Mariiny. Nevěděl, že skrze Jáchyma i ona také pří
mo pochází z rodu krále Davida. Muž se ho zeptal: Kde je
tvoje žena? Je to již sedm let, co zde lidé v zemi nebyli řádně
sčítání pro nejrůznější zmatky. Vidím číslo V a II, to dává
sedm. Toto zdanění je v chodu již více měsíců. Lidé musí
ještě dvakrát zaplatit, zůstanou zde zčásti po třiměsíce. Sice
v těchto sedmi letech tu a tam již něco zaplatili, ale ne pra
videlně. Josef dnes ještě nezaplatil, ale ptali se ho na jeho
podmínky a Josef řekl, že nemá žádné pozemky a že žije ze
svého řemesla a z podpory svých příbuzných, tchána a tchý
ně. I Maria byla předvolána před písaře, ale ne nahoru,
nýbrž do jedné chodby; nic jí ale nepředčítali.

Je zde veliké množství písařů a vznešených úředníků ve
více sálech tohoto domu. Nahoře jsou Rímané a také mnoho
vojáků. Jsou zde i farizeové a saduceové, kněží, starší a nej
různější druhy úředníků a písařů. V Jeruzalémě není žádná
taková komise, ale zato na více jiných místech země, na
příklad i v Magdalu u Galilejského jezera, kam musí chodit
zaplatit také lidé z Galileje a také lidé ze Sidonu, jak se do
mnívám, protože se zabývají obchodem. Jen oni lidé, kteří
nejsou usedli a nemohou být sčítání podle běžných směrnic,
musí odejít do místa svého rodiště.

Daň má být uhrazena od nynějška do doby tří měsíců
ve třech dílech. Na první platbě má podíl císař Augustus,
Herodes a ještě jeden král, který sídlí v blízkosti Egypta. Ně
co vykonal ve válce a má právo nad jedním územím v horní
části krajiny a proto musí odvést i jemu. Druhá platba se
vztahuje ke stavbě chrámu. Je to jako by byl splácen předem
sjednaný dluh. Třetíplatba má být věnována vdovám a chu
dým, kteří již po dlouhou dobu nic neobdrželi, ale tak, jako
je tomu až dodnes, málo toho se dostane do pravých ru
kou. Jsou to jenom samé dobré účely, ale přecemnoho uváz
ne v rukou mocných. Je to mnoho psaní a činností.

Josef potom s Marií odešel přímo do Betléma, jehož
budovy jsou značně rozptýleny, a to do jeho středu. Ma
rii s oslíkem zanechal vždy na okraji jedné ulice a vešel
do ní, aby nalezl přístřeší. Šli nyní ulicí, která byla spíše
polní cestou, než vlastní ulicí, neboť domy byly rozptý
leny po pahorcích a došli na její konec na jedno hlouběji
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ležící prostranství nebo pole. Zde stál velmi krásný strom
s hladkým kmenem, jeho větve se kolem rozprostíraly ja
ko střecha. Pod tento strom zavedl Josef svatou Pannu a
oslíka a znovu je opustil, aby hledal přístřeší. Jde od
domu k domu. Jeho přátelé, o nichž Marii vyprávěl, se
k němu nechtěli znát. Při tomto hledání se jednou vrá
til zpět k Marii pod strom a plakal. Ona ho utěšovala.
Znovu hledal, protože však uváděl blízký porod své ženy
jako hlavní důvod, tím spíše ho všichni odmítali.

Zatím se zcela setmělo. Maria stála pod stromem. Její
šat byl plný záhybů, pás neměla, bílý závoj na hlavě ano.
Oslík stál s hlavou obrácenou ke stromu. Josef udělal pro
Marii ze zavazadel sedátko pod stromem. V Betlémě byl
veliký sběh, mnoho lidí procházelo kolem a se zvědavostí
se dívali po Marii, jako to lidé dělají, když někoho dlouho
vidí stát v temnotě. Domnívám se, že ji jednotlivci i oslo
vovali a ptali se, kdo je. Netušili, že je jim Výkupitel tak
blizoučko. Maria byla tak trpělivá, tichá, plná očekávání,
tak pokomá. Ach, ona přece tak dlouho musela čekat! Po
sadila se a ruce zkřížila na prsa, hlavu majíc při tom sklo
něnou. Konečně se zarrnoucený Josef znovu vrátil. Viděla
jsem, že plakal ze zármutku, _protože nenašel žádné pří
střeší, a tak váhal přistoupit. Rekl, že již od svého mládí
ví o jednom místě před městem, které patří pastýřům a
kde měli svoje útočiště, když hnali svoje stáda k městu,
on se tam často uchyloval k modlitbě a ukrýval se před
svými bratry. V této roční době tam nejsou žádní pastýři,
avšak i kdyby tam přišli, pak by se s nimi lehce domluvil.
A tak by tam pro tentokrát mohli nalézt přístřeší, a on by
později, až nastane klid, odsud mohl znovu začít svoje
hledání.

Nyní putovali cestou po levé straně, jako by procházeli
rozpadlými zdmi, hroby a valy nějakého městečka. Sešli do
lů přes nějaký násep nebo pahorek, potom cesta poněkud
stoupala. Před jistým pahorkem zde stály stromy různé, jeh
ličnaté, terebinty, nebo cedry a stromy s menšími lístky jako
zimostráz. V tomto pahorku byla jeskyně nebo sklepení. To
bylo místo, o kterém Josef mluvil. V blízkosti nebyly žádné
domy. Toto sklepení bylo na jedné straně rozšířeno hrubou
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zdí; byl z něho volný přístup do údolí pastýřů. Josef otcvh-I
lehounce pletené dveře. Když sem přicházeli, vyběhla jim
vstříc oslice, která ihned u Josefova rodného domu se od
nich oddělila a kolem vnější strany města odběhla sem. Sko
tačila a poskakovala vesele kolem nich a Maria ještě řekla:
Hle, je to jistě vůle Boží, že my zde máme být. Josef byl ale
velice zarmoucený a též tichý, styděl se, protože tak často
mluvil o dobrém přijetí v Betlémě. Přede dveřmi byl přístře
šek, kam Josef postavil oslíka a Marii upravil místo, aby si
sedla. Bylo asi osm hodin, když sem došli a bylo tma. Josef
zažehl světlo a vstoupil do jeskyně. Vchod byl velmi úzký,
nejrůznější silná sláma stála u stěn jako sítě a přes to byly
pověšeny různé rohože. [ vzadu ve vlastní jeskyni, kde na
hoře bylo několik větracích otvorů, nebyl pořádek. Josef tam
uklidil a získal tolik místa vzadu, že tam mohl Marii připra
vit místo, kde by si mohla sednout na lůžko. Maria se posa
dila na přikrývku, vedle sebe položila raneček, o který se
opřela. I oslíka zavedl Josef dovnitř. Josef upevnil na stěnu
lampu a když Maria odpočívala, vyšel ven na pole proti
pahorku z jeskyně Marahy a do velmi malého potůčku vlo
žil měch, aby do něho natekla voda. Josef také ještě odešel
k městu a donesl malé misky a cestovní zavazadla a dále
nějaké plody. Byl sice sabat, ale protože ve městě bylo dos
ti cizinců, kteří potřebovali mnoho nepostradatelných věcí,
byly na nárožích ulic postaveny stoly, na nichž ležely nej
nutnější životní potřeby a nádobí. Kdo si něco vzal, peníze
tam jednoduše položil. Domnívám se, že u stolů stáli sluho
vé, nebo pohanští otroci, nevím to už však dobře.

Když se Josef vrátil, donesl svazeček tenounkých po
línek, které byly stužkami krásně svázány a ve schránce
s rukojetí donesl žhavé uhlíky, které vysypal u vchodu do
jeskyně, aby rozdělal oheň; donesl měch naplněný vodou
a připravoval nějaký pokrm. Byla to kaše ze žlutých zrnek
a tlusté kusy ovoce, které se daly vařit a obsahovaly mno
ho zrnek a malé chleby. Když pojedli a Maria se odebra
la na lůžko 2 rákosí, na něž byly položeny přikrývky, při
pravil si Josef svoje lůžko u vchodu do jeskyně a odešel
ještě jednou do města. Ucpal však řádně všechny otvory
v jeskyni, aby v ní nebyl průvan. Svatou Pannu jsem zde

217



poprvé viděla jak se modlí na kolenou. Potom se položila
na bok na koberec a svoji hlavu podloženou rukou polo
žila na raneček.

Byl to již konec betlémského úbočí, ve kterém byla tato
jeskyně. Před vchodem bylo pěkné místo s krásnými stromy,
ze kterých bylo možno spatřit jednotlivé střechy a věže měs
ta. Nad vchodem, který byl uzavřen plátěnou rohoží, byl
přístřešek.Ode dveří vedla úměrně široká chodba do vlastní
jeskyně,bylo to nepravidelné sklepení, které z poloviny bylo
kulaté a z poloviny trojúhelm'kové. Tato chodba měla na jed
né straně výklenek, který si Josef oddělil tak, že pověsil při
krývky a měl tak oddělené místo na spaní pro sebe. Protože

řikrývky zasahovaly do této chodby, Josef oddělil tento díl
chodby až ke dveřím tím, že tam zavěsil rohože a tak vznikla
prostora, kde se daly opatrovat nejrůznější věci.

Chodba nebyla tak vysoká jako jeskyně sama, která by
la přírodním výtvorem. Vnitřní stěny jeskyně tam, kde
byly vytvořeny přírodou, i když nebyly zcela hladké, pře
ci byly příjemné a čisté a měly pro mne něco povznáše
jícího. Líbily se mně daleko více než to, co bylo přizděno,
to pak bylo nehezké a drsné. Pravá strana vchodu až od
spodu byl přírodní kus hluboko do skály zasahující a jen,
jak se mně zdá, nahoře bylo něco přizděno. Nahoře upro
střed klenby jeskyně byl otvor a mám dojem, že i tři šik
mé otvory ještě v poloviční výši jeskyně, kolem kterých
stěna jeskyně byla poněkud hladčeji otesána, vypadalo to
jako dílo lidských rukou. Podlaha jeskyně ležela níže než
vchod a na třech stranách byla obehnána vyvýšenou ka
mennou lavicí širokou i užší. Na jedné takové širší skalní
lavici stál oslík. Neměl před sebou žádné koryto, ale moh
li mu ho tam bud' postavit, nebo na roh pověsit.

Za oslíkem byla ještě jedna postranní jeskyně, jen tak
veliká, že v ní mohl oslík stát. Zde bylo pro něj krmení.
Vedle oslíkova stání byl žlab a viděla jsem, že Josef jesky
ni denně čistil.

I zde, kde ležela Maria, dříve než porodila a kde jsem ji
také při Ježíšově narození spatřila, jak se vznáší ve vzduchu,
byla také taková kamenná lavice. Místo, kde stály jesličky,
byl hluboký výklenek ve stěně skály jeskyně. Blízko tohoto
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výklenku se nalézal druhý vchod do jeskyně. Nad jeskyní
se dále táhl horský hřeben, který dosahoval až k místu, kde
bylo město. Na zadní straně jeskyně se pahorek svažoval do
údolí velmi líbezného a posázeného řadami stromů; toto ú
dolí vedlo k jeskyni, kde byl odkojen Abrahám, tato druhá
jeskyně byla ve výběžku návrší, které se zvedalo zase na
druhé straně naproti jeskyni narození. Toto údolí mohlo
být široké jen polovinu čtvrthodinové cesty a zde také tekl
z pramene potůček, z něhož Josef čerpal vodu.

Mimo tuto vlastní Jeskyni jesličekbyly v pahorku trochu
dále ještě dvě další jeskyně a v jedné z nich se také svatá
Panna často zdržovala jako v úkrytu.

Když později svatá Pavla zřídila první klášter v Betlémě,
spatřila jsem malou kapličku vúdolí, která byla přistavěna
k východní straně jeskyně, takže kaple přiléhala k zadní stra
ně Jeskyně jesliček právě na tom místě, kde se Ježíš narodil.
Tato kaple ze dřeva a z pletených stěn byla uvnitř ověšena
koberci. K této kapli přiléhaly čtyřiřady komůrek, které byly
tak lehounké, jako se stavěly domy útulku v Zaslíbené zemi.
V každé řadě byly jednotlivé cely obklopeny zahrádkami a
byly mezi sebou spojeny krytými chodbami, které všechny
vedly ke kapličce. Zde shromažďovala Pavla a jejídcera svo
je první družky. V kapli byl volně stojící oltář se svatostán
kem pro kalich a za tímto oltářem visel červenobílý hedvábný
závěs, za nímž stály jesličky, napodobené samotnou svatou
Pavlou a toto místo bylo oddělené jen skalní stěnou Jeskyně
jesliček od místa, kde se Ježíš narodil. Tyto jesličky byly z bí
lého kamene zcela na způsob zhotovení jesličekJežíškových,
dokonce byla napodobena i ona prohlubeň a také i shora vi
sící seno. ! Děťátko v nich bylo také zhotoveno z bílého ka
mene a pevně zavinuto do modré roušky. Byloduté a nebylo
příliš těžké. Viděla jsem, jak ho svatá Pavla často při modlitbě
bere do svých rukou. Tam, kde se jesličkydotýkaly stěny, vi
sela pokrývka, na níž byl zobrazen oslík, s hlavou přitočenou
k jesličkám. Byla to práce v barvách a i chlupy byly napodo
beny jako skutečná vlákna. Nahoře nad jesličkami byl otvor,
ve kterém byla upevněna hvězda. Spatřilajsem, jak se zde sva
té Pavle a její dceři často zjevilo Jezulátko. Před závěsem nale
vo i napravo visely lampy.
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8. Narození Jezulátka

Spatřila jsem, jak následujícího dne Josef v té druhé jes
kyni, tam, kde byl kojen Abrahám a kde byla pochována
Abrahámova kojná jménem Maraha a která byla prostornější
nežli Jeskyně jesliček, připravuje pro Marii sedátko a lůžko.
Maria tam strávila několik hodin, během nichž Josef vykli
dil Jeskyni jesliček a udělal v ní větší pořádek. Donesl také
z města nejrůznější menší předměty a sušené plody. Maria
mu řekla, že v nadcházející noci nastane hodina narození
jejího Dítěte. Je to totiž devět měsíců, co z Ducha svatého
počala. Prosila ho, at' za sebe udělá všechno proto, aby oba
Bohem zaslíbené a nadpřirozené počaté Děťátko tak dobře
na zemi uctili, jak nejlépe mohou. [ on má nyní spojit svo
ji modlitbu s její za všechna ona tvrdá srdce, která mu
nechtěla poskytnout přístřeší.Josef Marii nabídl, že dovede
několik zbožných žen z Betléma, které by jí byly nápomoc
ny, ale Maria to nepřijala a vysvětlila, že nikoho nepotře
buje. Bylo pět hodin zvečera, když Josef znovu dovedl sva
tou Pannu do Jeskyně jesliček. Zde zavěsil ještě více lamp,
postaral se také o přístřešek přede dveřmi pro onu oslici,
která sem nyní radostně přiběhla z pole.

Když mu Maria řekla, že se blíží její čas, že by se měl
odebrat k modlitbě, Josef ji opustil a vrátil se do své ložni
ce, aby se modlil. Dříve, než vstoupil do své komůrky, ješ
tě jednou se podíval zpět k zadní stěně jeskyně, kde Maria
obrácena k němu zády, v kleče se modlila na svém lůžku
s tváří obrácenou k východu. Spatřil jeskyni plnou světla,
bylo to, jako by Maria byla zcela obklopena plameny. Vše
vypadalo tak, jako by byl Mojžíš a hleděl do hořícího
keře. Klesl však v modlitbě na svoji tvář a už se více
neohlížel. Spatřila jsem, jak záře kolem Marie se stále více
zvětšuje. Světla, která Josef zažehl, už více nebyla vidět.
Maria klečela oblečena v široké bílé roucho, které bylo
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rozprostřeno. Ve dvanáct hodin byla při modlitbě ve vy
tržení. Viděla jsem ji, jak se vznáší nad zemí, takže zemi
bylo pod ní možno vidět. Ruce měla zkřížené na prsou.
Jas kolem ní se zvětšoval. Vyhlíželo to jako proud světla
nad ní až vzhůru k nebi, v němž jeden jas pronikal v jiný
a jedna bytost druhou a světelné kruhy se měnily v nebes
ké postavy. Maria se však modlila s tváří skloněnou k ze
mi. Tu zrodila Jezulátko. Spatřila jsem je jako zářící, zcela
malé děťátko, které bylo zářivější než všechna ostatní záře,
jak leží na pokrývce před jejími koleny. Připadalo mi, že
je naprosto malé a že se před mýma očima zvětšuje. Ale
toto všechno bylo jediný prostý pohyb v tak velikém les
ku, že už nevím, zda jsem to já nebo jak jsem to vše vi
děla. Kámen podlahy a stěn Jeskyně jesliček byl jakoby ži
voua.

Maria tak ještě po nějakou dobu byla takto ve vytržení
a spatřila jsem, že na Dítě položila roušku a že se ho ani
nedotkla, ani nevzala do rukou. Po drahném čase jsem vi
děla, že se Dítě pohnulo a slyšela jsem, že pláče. Maria
potom jako by přišla k sobě, vzala dítě a zahalila je šát—
kem, kterým ho před tím zakryla, přitiskla je ke své hrudi
a tak seděla s dítětem zcela zahalena závojem a domní
vám se, že je kojila a viděla jsem anděly v lidské podobě,
jak zde kolem ní leží na svých tvářích. Mohla to být dobře
hodina po narození, když Maria zavolala svatého Josefa,
který stále ještě prodléval na modlitbě. Když se k ní při
blížil, vrhl se v kleče ve zbožnosti, radosti a pokoře na
svoji tvář a Maria ho ještě jednou poprosila, že má po
hlédnout na svatý dar nebe. Tu vzal dítě do svých rukou.
Svatá Panna nyní zavinula Jezulátko napřed jednou červe
nou rouškou a přes ni bílou až po pažičky a nahoře zase
jiným šátkem. Měla při sobě pouze čtyři pleny. Na to po
ložila Jezulátko do jesliček, které byly vyplněny sítím a ji
nými jemnými rostlinami a na ně byla položena při
krývka, která po stranách splývala dolů. Jesličky stály na
kamenném žlabu, který se nacházel napravo od rovné ze—
mě, napravo od vchodu do jeskyně tam, kde na jižní stra
ně se v jeskyni vytvářel hlubší záhyb. Podlaha této části
jeskyně ležela svažujíc se stupňovitě poněkud hlouběji než
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ona část, kde se Děťátko narodilo. Když Děťátko položila
do jesliček, oba dva u nich stáli v slzách a při tom vzdá
vali chválu.

Lože svaté Panny a její sedátko bylo vedle jesliček. Vidě
la jsem ji v prvních dnech, jak leží zpříma a také jak polehá
vá na boku. Přece však jsem ji na žádný způsob vůbec ne
viděla, že by byla nemocná nebo jinak vyčerpaná. Před poro
dem i po něm byla oblečena zcela bíle. Když k ní přicházeli
lidé, seděla ponejvíce vedle jesliček a byla více zahalena.

V noci ve chvíli narození vytryskl nádherný pramen ve
druhé, napravo ležící jeskyni, který proudil z jeskyně ven a
kterému Josef následujícího dne udělal stružku a vyhloubil
studánku.

V těchto viděních, jejichž předmětem byla sama udá
lost a ne ona církevní oslava, jsem nespatřila takovou jása
vou radost v přírodě, jako to jinak vídám ve Svaté noci,
kde ona radost má vnitřní význam, ale přece jen jsem uvi
děla jakousi neobvyklou radost a na mnoha místech až do
nejvzdálenějších končin světa něco neobvyklého o této
půlnoci, tato událost naplnila mnohé dobré lidi radostnou
touhou a ty zlé úzkosti. Viděla jsem také radostné pohnutí
i u mnohých zvířat, jak vytryskly mnohé prameny a pak
se naplnily, jak na rrmoha místech se objevily květy, rostli
ny a stromy, jako by načerpaly osvěžení a vydávaly vů
ní. V Betlémě bylo pošmoumo a na nebi byl zastřený
červenavý přísvit. Avšak v údolí pastýřů, kolem jesliček a
v údolí, kde byla jeskyně, v níž byl kojen Abrahám, ležel
osvěžující a lesknoucí se mlžný opar.

Spatřila jsem, že stáda, která patřila třem starším pastý
řům, byla u pahorku pod kolnami, avšak částečněstála pod
širým nebem. Spatřila jsem tyto tři starší pastýře, jak stojí
společně v zahradě v pohnutí nad obdivuhodnou nocí před
svojí chatrčí a rozhlížejí se kolem a jak spatřili nádherný jas
nad ]eskyní jesliček. ] pastýři u vzdálenější věže byli velmi
pohnuti. Vystoupili na lešení věže a dívali se k ]eskyni jesli
ček, nad kterou spatřili jas. Zřela jsem, jak se k pastýřům
snáší dolů světelný oblak. Pozorovala jsem v něm také určitý
pohyb a proměnu tvarů a slyšela jsem blížící se sladký, jasný
a přece tichý zpěv. Pastýři se zpočátku ulekli, ale brzy před
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nimi stálo pět nebo sedm zářících líbezných postav, které
držely v rukách veliký pruh jako nějakou stuhu, na níž byla
napsána písmena zvýši ruky. Andělé zpívali gloria.

l oněm pastýřům u věže se zjevili také a už více nevím
kde. Neviděla jsem, že by pastýři okamžitě spěchali k jes
kyni, k níž měli oni první tři dobře jednu a půl hodiny
cesty, a ti u té vzdálenější věže dobře jednou tak daleko.
A viděla jsem, že ihned se radili o tom, co by mohli no
vorozenému Spasiteli přinést darem a tak rychle, jak jen
možno, společně shledávali tyto dary. Oni tři pastýři přišli
k jeskyni již časně ráno.

Spatřila jsem, že této noci měli vidění i sdělení o Spasi
telově narození Anna v Nazaretě, Alžběta v ]utě, Noemi,
Anna a Simeon v chrámě. Děťátko lan bylo nepopsatelně
radostné. len Anna věděla, kde je Novorozeňátko, ostatní,
i sama Alžběta, znali více Marii a spatřili ji ve vidění, ale
nic nevěděli o Betlémě.

Ve chrámě jsem spatřila obdivuhodnou událost. Svitky
pisma saduceů se vícekrát vysypaly ze svých pouzder. Po
vstalo z toho veliké zděšení. Připisovali to čarám a kouz
lům a vydali mnoho peněz aby se vše udrželo v tajnosti.

Spatl'ila jsem“také, že v Římě nad řekou v končině, kde
přebývala mnoho židů, vytryskl pramen čehosi jako oleje a
že všichni se nad tím velmi podivovali. Také se rozpadla,
když se ]ežíš narodil, nádherná socha modly Jupiterovy, což
způsobilo veliké zděšení. Přinášeli oběti a ptali se jiné so
chy modly, myslím, že to byla Venuše, a Satan z ní musel
promluvit! Důvod je ten, že jedna panna bez muže počala
a porodila. Oznámila jim také onen div s pramenem oleje.
Tam, kde byl tento pramen, stojí nyní chrám Matky boží.
Spatřila jsem však, že modlářští kněží byli velmi ohromeni
touto událostí a hledali ve svitcích následující událost. Asi
před sedmdesáti léty dali tuto sochu ozdobit velmi nádherně
zlatem a drahokamy a při tom uspořádali nádhernou podí
vanou a přinesli oběti. Tehdy však žila v Římě zcela dobrá,
zbožná žena, a to ze svého majetku. Nevím už dobře, zda
to nebyla Židovka. Měla vidění a musela prorokovat a říkala
mnohdy také lidem o příčině jejich neplodnosti. Tato žena
veřejně také častěji vyhlásila, že by neměli svoje modly tak
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nákladně uctívat, že se tato modla jednou celá rozpadne.
Byla proto uvězněna a tak dlouho mučena, až si na Bohu
vyprosila sdělení, kdy se toto tak stane, neboťto se modlářští
kněží chtěli od ní dozvědět. Tu konečně řekla: Socha se roz
padne, až jedna čistá panna porodí syna. Když to řekla, vy
smáli se jí a propustili ji jako blázna. Nyní si na to lidé
vzpomněli a viděli že měla pravdu. Spatřila jsem také, že
představení města 'ma, z nichž jeden se jmenoval Lentulus
a byl předkem přítele svatého Petra z Ríma a jednoho mu
čedníka —kněze Mojžíše, se dali obeznámit s touto událostí
a také i o vytrysknutí onoho pramene.

Císaře Augusta jsem viděla v této noci na Kapitolu, kde
spatřil ve vidění duhu s obrazem Panny a Dítěte. Od oraku
la, kterého se zeptali na jeho příkaz, uslyšeli výrok: Narodilo
se Dítě, jemuž my všichni musíme ustoupit. Nato dal posta
vit Synu panny jako „prvorozenému Božímu" oltář a přinést
oběti.

V Egyptě jsem také uviděla něco, bylo to daleko za Ma
tarou, Heliopolí a Memfidou. Byla zde veliká modla, která
pronášela jinak nejrůznější výroky. Ta najednou oněměla a
král přikázal, aby v celém Egyptě byly přinášeny veliké obě
ti. A tu na Boží příkaz musela modla prohlásit: Musím mlčet
a ustoupit, protože se Panně narodil Syn a jednou mu zde
bude postaven chrám. Král chtěl potom zde vedle tohoto
chrámu postavit chrám. Další historii už více nevím. Modla
ale byla odstraněna a byl tam zřízen chrám Panny s dítětem,
kterou tato modla zvěstovala a kterou tam potom pohan
ským kultem uctívali.

V zemi svatých Tří králů jsem spatřila veliký div. Na
jednom návrší měli určitou věž, kde se střídavě jeden z nich
s více kněžími stále zdržovali, aby pozorovali hvězdy. To,
co ve hvězdách spatřovali, zaznamenávali a navzájem si to
sdělovali. V této noci zde byli králové dva, Mensor a Sair.
Třetí, který přebýval na východní straně Kaspického jezera
a jmenoval se Theokeno, přítomen ted' nebyl. Bylo to určitě
souhvězdí, které stále sledovali a jehož změny pozorovali.
Mívali při tom vidění a spatřovali obrazy na nebi. Tak to
mu bylo i dnešní noci a stalo se to ve více proměnách. Neby
la to hvězda, ve které obraz spatřovali, bylo to více hvězd
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v jednom obrazci a byl to jistý pohyb v těchto hvězdách.
Spatřili nad obrazem Měsíce krásný, barevný oblouk, na
němž seděla Panna. Levou nohu měla v poloze, jako kdyby
seděla, pravá noha visela více rovně dolů a stála na Měsíci.
Po levé straně Panny se objevil nad obloukem vinný keř,na
pravé straně svazek klasů. Před Pannou jsem spatřila, jak se
objevuje obraz kalichu, podobný onomu při svaté poslední
večeři a jako by jasněji vystupoval z jejího lesku. Z kalichu
vystoupilo vzhůru dítě a nad dítětem se objevil jasný kotouč,
jako prázdná monstrance, z níž vycházely paprsky jako kla
sy. Myslela jsem při tom na Eucharistii. Po levici Panny vy
stupoval osmiboký chrám se zlatou branou a dvěma malými
bočními dveřmi. Panna vložila pravou rukou dítě a hostii
do chrámu, který se mezi tím velmi zvětšil a ve kterém jsem
spatřila nejsvětější Trojici. Nad chrámem se zvedla věž. Stej
né obrazy spatřil i Theokeno, třetí z králů ve své vlasti.

Nad hlavou Panny, sedící na oblouku, stála hvězda, která
se ze svého postavení odsunula a před nimi se dala do pohy
bu. A oni při tom vnímali, jak dosud nikdy, hlas a zvěsto
vání, že nyní skutečně došlo v Judeji k narození Dítěte,které
oni sami a i jejich předkové již tak dlouho očekávali a že
mají hvězdu následovat. již v posledních dnech před touto
Svatou nocí spatřovali se své věže na nebi nejrůznější obrazy
a to jak králové putují za Dítětem a jej uctívají. Proto nyní
neprodleně skládají svoje poklady a vydávají se se svými
dary a dárky na cestu. Snažili se, aby nepřišli jako posled
ní. Spatřila jsem, jak se po několika málo dnech sešli všichni
na cestě.

Spatřila jsem, že ještě nebyl dokonán rok 3997, když se
Ježíš narodil. Ony čtyři ještě nenaplněné roky od jeho na
rození až do konce čtvrtého tisíciletí, na tyto roky se poz
ději úplně zapomnělo a potom tedy o čtyři roky později
začalo naše nové počítáni. Kristus se tedy narodil 0 nece
lých osm roků dříve, než to udává náš letopočet.

Jeden z římských konsulů se tehdy jmenoval Lentulus,
byl to předek mučedníka a kněze Mojžíše, jehož ostatky
zde u sebe mám a který žil v čase svatého Cypriána; od
něho také pocházel v Římě onen bentulus, který zde byl
přítelem svatého Petra.
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Kristus se narodil v 45. roce císaře Augusta, Herodes
vůbec až do své smrti vládl 40 roků. Sedm roků byl sice
ještě závislý, ale již tehdy zemi velmi utiskoval a často
užíval velké krutosti. Zemřel, když Spasitel prožíval svůj
šestý rok. Domnívám se, že jeho smrt po určitou dobu za
tajovali. Zemřel strašlivým způsobem a v poslední době
svého života byl ještě příčinou různých vražd a rozličné
bídy. Spatřila jsem ho, jak se ve veliké komnatě opatřené
polštáři plazí okolo. Měl u sebe kopí a utkvělý úmysl kaž
dého, kdo se k němu blížil, probodnout. ]ežíš se přibližně
narodil v 34. roce jeho vlády.

Dva roky před Mariiným vstupem do chrámu zahájil
Herodes stavbu ve chrámě. Nebyla to žádná nová stavba,
jen tu a tam bylo něco změněno a zvelebeno.

Kristovo narození nastalo v onom roce, kdy Židé počítali
13 měsíců. Toto bylo ustanovení podobné tomu, jako když
my slavíme přestupný rok. Domnívám se také, že Židé mí
vali dvakrát do roka měsíce 5 21 a 22 dny. Viděla jsem též,
jak v různých dobách něco ve svém kalendáři měnili. Bylo
to po vyjití z jednoho zajetí; když také tehdy pracovali na
chrámové stavbě.

Věřím,že se Kristus narodil v měsíci Kisleu; že se to však
stalo právě o jeden měsíc dříve, než to slaví Církev, stalo se
to tím, že při poslední změně prováděné v kalendáři určitá
doba a několik dní bylo zcela vypuštěno. Spatřila jsem to
velmi dobře. Neumím to ale už lépe opakovat.
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9. Klanění pastyru.

Zbožné návštěvy přicházejí k Jesličkám

Za ranního rozbřesku po Kristově narození přišlik Jesky
ni jesliček tři starší pastýři se svými dary, které společně
donesli. Jejich dary sestávaly z malých zvířat, která se podo
bala smkám. Měly dlouhé krky, jasné krásné oči 'abyla velmi
jemná a rychlá. Pastýři je vedli vedle sebe a za sebou na
jemných stuhách. Pod paží také nesli živé větší ptáky a přes
pleoe také měli viset již zabité ptáky.

U vchodu do jeskyně řekli Josefovi, co jim zvěstoval an
děl a že přišli, aby našli Dítě zaslíbení a dali mu svoje dary.
Josef jejich dary přijal a poslal je, aby zvířata uložili ve sklep
ním prostoru vedle postranních dveří Jeskyně jesliček. Po
tom je zavedl ke svaté Panně, která seděla vedle jesliček na
dece na zemi a držela Jezulátko před sebou na klíně. Pastýři
se vrhli na kolena, držíce svoje hole v rukou, plakali radostí
a zůstali zde dlouho naplnění sladkostí, potom zazpívali
chvalozpěv andělů a jeden žalm, který jsem ale zapomněla:
když se loučili, vložila jim ještě svatá Panna dítě do rukou.

K večeru přišli ještě ostatní pastýři se svými ženami
a dětmi a přinesli i oni svoje dary. Před jesličkarni zpí
vali velmi milé žalmy, gloria a krásné verše. Vzpomínám
si ještě na slova: „ó, děťátko, jak jsi tak růžové. Vystu
puješ jako Herold" Donesli ptáky, vajíčka, med a rozma
nitě barevné látky a svazečky hrubého hedvábí i snopky
klasů s velkými zrny, tato rostlina měla veliké listy štět
kovité podoby.

Oni tři starší pastýři se střídavě znovu vraceli a pomáhali
Josefovi, aby mohl všechno u Jeskyně jesliček a kolem pří
jemněji zařídit. U svaté Panny jsem také spatřila více zbož
ných žen, které jí prokazovaly služby. Byly to esenky a pře
bývali nedaleko Jeskyně jesliček v údolí vedle sebe v malých
skalních celách. Každá měla u svého příbytku malou zahrád
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ku a vyučovaly děti z jejich společenství. Povolal je svatý
Josef, znal totiž toto jejich společenství již od svého mládí,
neboť se ukryl kdysi před svými bratry v ]eskyni jesliček a
tehdy také navštěvoval tyto zbožné ženy u této skalní stě
ny. l ony střídavě přicházely k svaté Panně, přinášely malé
potřebné věci i svazečky dřeva a vařily a praly pro svatou
Rodinu.

Po několika dnech jsem spatřila v jeskyni jesliček dojem
ný obraz. josef a Maria stáli u jesliček a s velikou vroucností
hleděli na Jezulátko, tu se najednou oslík vrhl na svoje ko
línka a svoji hlavu přitiskl zcela k zemi. Maria a Josef plakali.
Opět jsem spatřila Marii, jak stojí u jesliček. Dívala se na
svoje Dítě a velmi hluboce vnímala, že přišlo na svět jenom
proto, aby trpělo. Vzpomněla jsem si při tom na obraz, kte
rý jsem spatřila i dříve a v něm mně bylo zjeveno, jak je
žíš trpěl již v mateřském lůně a od svého narození. Zejmé
na jsem spatřila pod Mariiným srdcem slávu a jasně zářící
Dítě. A zatím co jsem na to hleděla, připadalo mně to, jako
by se Maria nad tím vznášela a jako by při tom vše objímala
a spatřila jsem, jak Dítě roste a viděla jsem, jak se všechna
muka ukřižování na něm dokonávají. Byla to otřesněsmutná
podívaná, plakala jsem a hlasitě sténala. Viděla jsem, jak jiné
postavy jej bijí, jím trhají, jej bičují, korunují tmím, vkládají
na něj kříž, ke kříži jej přibíjejí, probodávají mu bok; spatřila
jsem, jak se celé Kristovo utrpení odehrává na Dítěti, byla
to strašlivá podívaná. A když Dítě viselo na kříži, řeklo ke
mně: Toto všechno jsem již vytrpěl před svým početím a až
do svého čtyřiatřicátého roku, kdy to všechno bylo na mně
strašlivě dokonáno. Pán zemřel, když mu bylo 33 let a tři
měsíce. Idi a zvěstuj to všem lidem! Jak to ale já mám lidem
oznámit?

Spatřila jsem ho také jako novorozeňátko a viděla jsem,
jak mnohé děti, které přišly k jesličkám, s ]ezulátkem špat
ně nakládaly. Matka boží nebyla přítomna, aby jej ochránila.
Děti přicházely s nejrůznějšími druhy metel a bičů a bily ho
do tváře, až krvácelo a drželo ještě přátelsky se bráníc ru
čičky před sebou a ty nejmenší ho zle bily přes tyto ručičky.
Některým sami rodiče splétali a stáčeli řádné pruty pro toto
týrání, přicházeli s trny, kopřivami, biči, holemi všeho druhu
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a každá z nich měla svůj vlastní význam. Jedno přišlo se
zcela slabým prutem, jako by stéblem a když chtělo Jezu
látko udeřit, stéblo se zlomilo a spadlo na ně samotné. Znala
jsem více z těchto dětí; jiné se zase vychloubaly svými nád—
hernými šaty, já jsem jim je svlékla a některým jsem dů
kladně naklepala. Když Maria ještě stála v rozjímání před
jesličkami, blížili se pastýři se svými ženami. Bylo to pět lidí,
a Maria, aby jim udělala místo a mohli k jesličkám, odešla
na ono místo, kde porodila. Tito lidé se vlastně neklaněli,
dívali se však hluboce pohnutí na Dítěa dříve než se rozlou
čili, sklonili se nad ním hluboce, jak kdyby je líbali.

Byl to den, kdy Maria seděla na svém obvyklém místě
a Jezulátko leželo zavinuto s volným ručičkama a hlavič
kou na jejím klíně. Panna Maria držela v rukou něco jako
kus lněné látky, který urovnávala a připravovala. Josef byl
u vchodu u ohniště a také něco připravoval nebo chys
tal, cosi jako polici, aby na ni pověsil nářadi. Stála jsem
vedle oslíka. Nyní přišli tři již letité ženy esenů, byly při
jaty zcela důvěrně. Maria nevstala. Donesly skutečně
mnoho dárků: malé plody a také ptáky veliké jako kachny
s červenými šídlovitými zobáky, které nesly za křídla, ta
ké podlouhlé, kulaté, na palec silné chlebíčky, lněné plát
no a i jiné věci. Všechno to bylo přijato s nevšední po
korou a díkem. Tyto ženy byly velmi tiché a usebrané.
Dojaty si prohlížely děťátko, nedotkly se ho a zase opět
odešly bez dlouhého loučení a doprovázení. Zatím jsem si
dobře prohlédla oslíka. Měl velmi široký hřbet a já jsem
si při tom myslela: Ty milé zvířátko jsi již neslo mnoho
věcí. Chtěla jsem se také přesvědčit, zda to je určitě prav
da a dotkla se jeho srsti a tu jsem vnímala tuto srst zcela
jemnou jako hedvábí.

Jednou přišly dvě matróny s třemiasi osmiletými díven
kami. Připadaly mně vznešenější, cizejší a přišly více vedeny
obdivuhodnou zvěstí než ony předešlé. Josef je přijal velmi
pokorně. Jejich dárky byly na velikost menší, ale měly hod
notu: na misce zrní, malé plody, ale také navršenou hromád
ku trojúhelníkovitých, silných plátků zlata, do nichž byl vy
ražen nějaký znak jako pečeť. Ještě jsem si myslela: Je to
opravdu obdivuhodné, vyhlíží to tak, jako je zobrazováno
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Boží oko. Ne! Jak bych mohla srovnávat oko Boží s červenou
zemí! Maria povstala a vložila jim dítě na ruce. Obě dvě ho
po krátký čas držely a modlily se mlčky s povzneseným srd
cem, také je políbily. Ona tři děvčátka byla tichá a dojatá.
Josef a Maria s nimi mluvili a když odcházely, Josef je kou
síček cesty doprovázel. Ach, kdo jako tyto tři ženy mohly
spatřit krásu, čistotu a bezelstnou hloubku Panny Marie.
Ona zná všechno! Její pokora sama však si není jakoby vě
doma všech těchto jednotlivostí. Jako dítě klopí oči a tak se
na ně dívá, její pohled je jako paprsek, jako pravda, jako
neposkvrněné světlo a vše proniká skrz naskrz. To je všech
no tím, že je zcela a naprosto nevinná, plná Ducha svatého
a bez jakéhokoli úmyslu. Nikdo tomu pohledu nemůže odo
lat.

Tito lidé přišli jakoby potají, aby zamezili jakémukoli
rozruchu v městě. Zdálo se, že přišli ze vzdálenosti nejmé
ně několika mil. Josef byl vždy při takových návštěvách
velmi pokomý, stahoval se zpět a přihlížel jenom z po
vzdálí někde za rohem.

Spatřila jsem, že také Annina služka sem k jesličkám při
šla z Nazareta ještě s jedním starým sluhou. Byla to vdova
spřízněná se svatou Rodinou. Přinesla s sebou od svaté An
ny nejrůznější potřeby a u svaté Panny zůstala! Starý sluha
proléval slzy radosti a opět se vrátil domů, aby Anně přinesl
zprávy.

Den nato jsem spatřila, jak svatá Panna s Jezulátkem
a onou služebnou na několik hodin jeskyni opustila. Když
vyšla ze dveří, šla pod přístřeškem doprava a ukryla se
po několika krocích v postranní jeskyni, ve které při Kris
tově narození vytryskl pramen. V této jeskyni prodlela
čtyři hodiny. 2 Betléma totiž přišli Herodovi špióni, proto
že vyprávěním pastýřů se rozšířila zvěst, že se zde stal zá
zrak s Dítětem. Spatřila jsem to, že tito muži s Josefem
krátce promluvili, když se s ním setkali před Jeskyní jesli
ček a že ji s velkým smíchem zase opustili.

Jeskyně jesliček vlastně leží na velmi příjemném a klid
ném místě. Nikdo z Betléma sem nepřichází, jenom pastýři
se zde objevují. V Betlémě se vůbec v přítomné době nikdo
příliš nestará o to, co se zde venku děje; neboť ve městě,
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protože je zde velký počet cizích lidí, je velký nával a rov
něž příliš shonu. Prodává se zde mnoho dobytka a je zde
také porážen, protože dosti lidí platí svoje daně tímto do
bytkem, je tam také mnoho pohanů, kteří slouží jako pa
cholci.

Div zjevení se andělů pastýřům se však rychle rozhlá
sil mezi obyvateli blízkých a vzdálenějších horských údolí
a tím i narození Dítěte v Jeskyni jesliček. Proto stále při
cházeli lidé, kteří dříve poskytli svaté Rodině přístřeší,
když se tato u nich na své cestě zastavila. Přišli, aby vzda
li čest tomu, kterého, aniž by věděli, přijali pod svou stře
chu. Spatřila jsem, že onen přátelský hospodář, kde byli
naposledy, napřed poslal sluhu s dary a potom přišel i on
sám, aby se Dítěti poklonil. Také i ona dobrá žena onoho
muže, který byl vůči Josefovi tak hrubý, jak jsem spatřila,
přišla k jesličkám, i ostatní pastýři a dobří lidé, kteří byli
velmi dojati. Všichni měli na sobě sváteční roucha a do
Betléma šli o sabatu. Ona dobrá žena by měla blíže do Je
ruzaléma, ale přece přišla sem z Betléma.

I jeden Josefův příbuzný, otec onoho Jonadaba, který při
Ježíšově ukřižování mu donesl roušku, přišel o oslavě sa
batu také k jesličkám. Josef s ním jednal zcela laskavě. Onen
příbuzný se od lidí, tam kde přebýval, dozvěděl o obdi
vuhodném stavu Josefově a přišel, aby ho obdaroval a na
vštívil Marii a Jezulátko. Josef však nic nepřijal a dal mu do
zástavy svoji oslici s podmínkou, že za peníze ji opět může
vykoupit. Potom slavila Maria, Josef, služebná Anny a dva
pastýři, kteří stáli vpředu v chodbě, sabat v Jeskyni jesli
ček. Hořela zde lampa se sedmi knoty a svitky Písma le
žely na stolečku, pokrytém jednou bílou a červenou po
krývkou.

Mnoho věcí k jídlu, které darem přinesli pastýři, byly
rozděleny chudým a používány k tomu, aby byli pohoštění
ostatní. Ptáci byli upečení na rožni a potom posypáni stří
davě moukou se zrny jedné rostliny podobné rákosu, která
je velmi hojná v okolí Betléma a Hebronu. Z těchto zm byla
také připravována nádherně bílá kaše a jsou z ní i pečeny
koláče. Pod ohništěm jsem spatřila zcela horké a čisté otvory,
v nichž také byli pečeni ptáci.
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Po sabatu připravovaly ženy esenů hostinu pod chatrčí
z loubí, kterou zhotovil Josef 5 pastýři před vchodem do
jeskyně. Josef odešel do města, aby dovedl kněze k obříz
ce. V Jeskyni jesliček bylo vše upraveno. Ono zákoutí, kte
ré si Josef utvořil v chodbě, bylo odstraněno a podlaha
pokryta přikrývkami, neboť v této chodbě nedaleko samé
Jeskyně jesliček bylo místo pro onu slavnost.



10. Obřízka

S Josefem se z Betléma vrátilo pět kněží a jedna žena,
která v takových případech pomáhala. Nesli s sebou stolici
pro obřízku a osrnihrannou desku, ve které bylo nářadí. Vše
to umístili v chodbě jeskyně na svoje místo. Stolice byla
vlastně Skřínka,která se dala rozložit a tím se vytvořilo něco
na způsob odpočívadla s opěradlem po straně. Byla zakrytá
červenou pokrývkou. Kámen pro obřízku měl průměr dobře
přes dvě stopy. Uprostřed byl zakryt kovovou deskou, pod
kterou v určité prohlubní v kameni byly nejrůznější krabičky
s tekutinami a po straně nůž pro obřízku, to vše v oddě
lených přihrádkách. Tento kámen položili na stoličku, která
byla pokryta šátkem a až do této chvíle stála vždy na místě,
kde se narodil Ježíš a ted' ji postavili vedle stolce pro obříz
ku. Večer byla hostina před vchodem pod oním loubím.
Množství chudých lidí následovalo kněze, jak tomu bývalo
zvykem při obřízkách a tito lidé po dobu trvání hostiny stále
dostávali od kněží i od Josefa dary. Kněží šli také k Marii a
Děťátku, mluvili s ní a i Dítě přijali do náručí. S Josefem
mluvili o jménu, které má Dítě dostat. V noci se ještě mnoho
modlili a zpívali a bylo to za rozbřesku dne, kdy Dítě bylo
obřezáno. Maria přitom byla velmi úzkostlivá a zarmouce
ná. Když bylo po obřízce, zavinulo se Jezulátko napřed do
červené roušky a potom do bílé až po pažičky, a také i tyto
byly zavinuty; a hlavičku zavinuli šátkem. Znovu bylo polo
ženo na onen osmihranný kámen a ještě se nad ním modlili.
I když hned vím, že již anděl řekl ]osefovi, že Dítě se bude
jmenovat Ježíš, pak si ještě matně vzpomínám, jako by kněz
s tímto jménem nebyl ihned souhlasil a ještě se s ostatními
nemodlil. A spatřila jsem, že před knězem stál zářící anděl
a držel před ním jméno Ježíš napsané na tabulce, podoba
jící se té nad křížem. Spatřila jsem také, že kněz napsal to
to jméno na pergamen. Nevím, zda on sám nebo i ostatní
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přítomní viděli anděla, ale on velmi pohnut a otřesen tím
to vnuknutím napsal jméno. Po úkonu dostal Josef Dítě zpět
a předal ho svaté Panně, která stála v pozadí Jeskyně jesli
ček se dvěma ženami. S pláčem přijala Dítě do svých rukou
a uklidnila je. Před vchodem do jeskyně stálo také několik
pastýřů. Hořely lampy a teprve potom se rozbřeskl den. Ješ
tě se modlili a zpívali a než kněží odešli, ještě něco pojedli.
Spatřila jsem také, že všichni, kteří se účastnili obřízky, byli
dobří lidé a že i kněží obdrželi Boží světlo a později došli
spásy. l celé následující ráno bylo mnoho rozdáno četným
chudým, kteří sem přišli. Potom přišla k jeskyni nejrůznější
žebrácká spodina, která mně byla odporná; černí, špinaví
lidé, kteří přišli od údolí pastýřů. Zdálo se, že se chtějí dostat
na nějakou slavnost do Jeruzaléma. Byli velmi bouřliví,
strašlivě kleli a hrozně nadávali, když nedostali dost. Nevím
už dobře, co bylo s těmito lidmi. Za dobu této slavnosti byl
oslík uvázán vzadu v jeskyni, jinak stával v ]eskyni jesliček.

Přes den ještě častěji jsem viděla onu ženu, která Dítě
převinovala 11Marie a jak to dělá a v noci nato jsem spatřila,
že Dítě často pláče a je bolestí neklidné. Maria i Josef ho
nosili kolem po jeskyni, snažíce se je utišit.

Když jsem rozjímala o tajemství obřízky, spatřila jsem
obraz. Pod jednou palmou jsem spatřila nejrůznější nástro
je umučení, mezi těmito, jak si vzpomínám, stál uprostřed
sloup a na něm nahoře hmoždíř, který měl dvě držadla.
Na druhé tabulce byla písmena, která vyjadřovala časy a
údobí Církve. Na jedné palmě klečela, jako by z ní vyrůs
tala, Panna, její vlající plášť nebo závoj, který byl nad její
hlavou spjat, vlál kolem ní. Před sebou měla v rukou srd
ce, na něm jsem spatřila malé, zářící dítě. Zřela jsem, jak
se k palmě blíží obraz Boha Otce v oblacích, jednu těžkou
větev, která vytvářela kříž, jak se láme a pokládá na Dítě.
Potom jsem spatřila, jako by dítě bylo na tento kříž při
pevněno a že Panna tuto palmu podává i s Dítětem, které
na ní bylo ukřižováno, Bohu Otci a v ruce drží ještě srdce.

Večer následujícího dne jsem spatřila, že k jeskyni při
chází z ]uty Alžběta na oslíku v doprovodu jednoho starého
sluhy. Josef ji přijal velmi přátelsky. Iejíi Mariina radost byla
nesmírně veliká, když se obě objaly. Alžběta dítě přitiskla
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na svoje srdce. Spala v Mariině jeskyni vedle místa, kde se
narodil Ježíš. Před tímto místem stál podstavec, na který ně
kdy Dítě pokládaly.

Maria Alžbětě všechno vyprávěla a jak a co se s ní událo.
A když vypravovala o své nouzi, když hledali přístřešípři
svém příchodu do Betléma, Alžběta upřímně plakala. Vyprá
věla jí také zevrubně, jak to s ní vypadalo při Kristově naro
zení a ještě si vzpomínám, že řekla, jak ve chvíli Zvěstování
byla po dobu deseti minut ve vytržení a že jí to připadalo,
jako by se její srdce rozdvojilo a ona sama byla naplněna
nevýslovným pocitem spásy. Ve chvíli narození však vníma
la velikou touhu a zdálo se ji, jako by ji anděl, když klečela,
pozvedl a jako by se při tom její srdce rozdělilo a ona jedna
polovina se od ní oddělila. Po dobu deseti minut pocítila
jakousi vnitřní prázdnotu a jedinou touhu, kterou vnímala,
po něčem mimo sebe a tu spatřila před sebou záři a jako by
postava jejího dítěte před jejíma očima se zvětšovala. Tu
spatřila, že se Dítě pohnulo a slyšela je, jak pláče a tu si vše
uvědomila a dítě vzala do rukou s přikrývky a přitiskla je
na svoji hruď, neboť Zpočátku vůbec váhala se ho dotknout,
protože bylo obklopeno takovým leskem.

Alžběta jí řekla: „Ty jsi nerodila jako ostatní ženy matky,
i Janovo narození bylo také sladké, ale nebylo to takové,
jako se to stalo toběl"

Jednou jsem také spatřila, jak se i Alžběta skrývá s Marii
a s dítětem k večeru v postranní jeskyni. Zůstaly tam celou
noc. 2 Betléma se blížili návštevníci, jimiž se nechtěly dát
spatřit.

židovské ženy neponechávají svoje děti tak dlouho bez
ostatních složek pokrmů. ] Jezulátko přijímalo již v prvních
dnech často jakousi kaši ze sladké, lehounké a výživné dřeně
určité rákosovité rostliny.

Když v Jeruzalémě začala slavnost posvěcení chrámu
Makabejci, slavil tento svátek v Jeskyni jesliček také Josef.
Do stěn Jeskyně jesliček upevnil tři svícny se sedmi svě
télky a zažehoval je po celý týden zrána i večer. Jednou
jsem spatřila jednoho z kněží, kteří byli přítomni při
obřízce, se svitkem v Jeskym' jesliček, modlil se z tohoto
svitku společně se svatým Josefem. Zdálo se mně při tom,
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jako by chtěl vědět, zda Josef tento svátek slaví a jako by
mu ohlašoval nějaký svátek nový, neboť začal den postu.
Viděla jsem také, že i v Jeruzalémě bylo mnoho změněno.
Byly připraveny pokrmy pro následující den, oheň byl za
kryt, všecko bylo uklizeno a přistaveno ke stěnám a otvo
ry byly zakryty

Anna vícekrát poslala sluhy s dary a potravinami a i s ně
kolika kusy nářadí. Ale to všechno Maria brzy zase roz
dala chudým. Jednou Anna poslala také krásný košíčeks plo
dy a sčerstvými, plnými a velkými růžemi, které byly zapích
nuty do plodů. Tyto růže byly bledší než naše, spíše s barvou
masa, také i žluté a bílé. Maria se z toho velmi radovala a koší
ček si postavila vedle sebe.

Když přišla Anna se svým druhým mužem a s jedním
sluhou, byla její radost a dojetí nad Jezulátkem, které po
ní vztahovalo ručičky, nesmírně veliká. Maria jí všechno
vypravovala, jako to učinila již Alžbětě. Anna s Marií pla
kala a toto všechno bylo přerušováno pouze tím, že laska
ly Jezulátko.

Anna donesla Marii a děťátku nejrůznější věci, přikrývky
a obvazky. Maria již od ní dostala mnoho věcí, ale přesto
všechno v Jeskyni jesliček zůstalo chudobné, protože Maria
vše, co jakkoliv bylo postradatelné, ihned zase rozdala. Vy
právěla Anně, že Králové z východu se již blíží, že přinášejí
veliké dary a že tato událost vzbudí veliký rozruch. Proto
Anna chce, pokud zde Králové budou, odejít ke své sestře,
která několik hodin cesty daleko odtud bydlí a teprve po
odchodu Králů se zase znovu vrátí. Spatřila jsem také, že
Josef začal vyklízet Jeskyni jesliček a vedlejší jeskyně, aby se
tak připravil na příchod Králů, které již Maria v duchu
spatřila, že se blíží. Josef také odešel do Betléma, aby zapla
til druhou část daní a aby se poohlédl po nějakém příbytku
s tím, že po Mariině očišťování budou přebývat v Betlémě.



11. Cesta svatých Tří králů do Betléma

Po několika dnech po odchodu z jejich vlasti jsem spatři
la Theokenův průvod, jak se setkává s družinami Mensora,
a Saira v jednom rozpadlém městě. Stály zde řady vyso
kých sloupů a na mnohých místech také velké krásné sochy.
V troskách města se usadila nejrůznější divoká loupežnické
verbež. Byli odě'ni ve zvířecí kůži a nosili kopí, byli hnědaví,
nižší a zavalití, ale velmi hbití.0ny tři průvody za denního
rozbřesku toto město společně opustili a po půldenním po
chodu se zastavili v daleko úrodnější krajině, kde byl pra
men, kolem něhož se nacházelo více prostorných chatrčí. By
lo zde místo, kde obvykle odpočívaly karavany. Každý král
měl s sebou ve svém průvodu čtyři vznešené muže ze své
ho kmene jako průvodce. On však sám byl hlavou rodiny
pro všechny, neboť se staral o vše, dával rozkazy a rozdě
loval. V každém průvodu se nalézali lidé rozličných barev
pleti. Kmen Mensorův měl příjemnou hnědou barvu. Kmen
Sairův byl hnědý a onen Theokenův však byl lesknou
cí se žlutavé barvy. Leskle černí byli jenom otroci, které měli
všichni.

Vznešení členové průvodu seděli na velbloudech, kteří
byli vysoko naložení, mezi ranci, které byly přikryty. V ru
kou měli hole. Za nimi pak následovala ostatní zvířata, tak
vysoká téměř jako koně, na nichž jeli mezi zavazadly sluho
vé a otroci. Když někam dorazili,sestoupili, zcela vše se zví
řat sňali a dali jim u pramene napít. Pramen byl obehnán
malým valem, na němž byla zeď, ve které byly třiprůchody,
kudy se vcházelo. V této prostoře byla nádržka, která ležela
níže a která měla svou pumpu se třemi vývody uzavřenými
čepy. Nádržka b_ylazakryta víkem. S nimi šel z onoho zpust
lého města jeden muž, který jim za poplatek otevřel nádrž
ku. Měli kožené měchy, které se naplocho daly zcela složit,
byly rozděleny ve čtyři oddíly, které naplnili vodou a ze
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kterých pili vždy čtyři velbloudi. S vodou hospodařili tak
prozíravě, že se ani kapička nesměla ztratit-promrhat. Potom
zvířata postavili do oplocených, nekrytých prostorů, které
byly nablízku pramene a stanoviště každého zvířetebylo od
děleno od druhého stěnou. Měli před sebou kamenná ko
ryta, do nichž jim sypali krmení, které brali s sebou. Krmení
se skládalo ze zm tak velkých jako žaludy. Mezi břemeny,
které sňali se zvířat, se také nacházely úzké a vysoké koše
s ptáky, které visely pod širokými zavazadly po stra
nách zvířat. V těchto klecích seděli buď jednotlivě ne
bo v páru v oddělených prostorách podle rozdílné velikos
ti ptáci, něco jako holubi nebo kuřata. Spotřebovali je cestou
k jídlu. V kožených bednách měli stejně velké chleby, za
balené vedle sebe jako tabulky a naskládané těsně na sebe,
pokaždé jich vyňali vždy tolik, kolik právě potřebovali. Měli
s sebou velmi drahocenné nádoby ze žlutého kovu a také
pokryté ozdobami a drahokamy, téměřzcela podobné našim
kostelním nádobám, jako kalichy, lodičky a misky, ze kte
rých pili a na nichž se kolem podávalo jídlo. Okraje těchto
nádob byly ponejvíce posázeny červenými drahokamy.

Tyto kmeny měli rozdílné oblečení. Theokeno a jeho ro
dina a právě tak i Mensor nosili na hlavě vysoké, pestře
vyšité čepice obemknuté bílými tlustými pruhy. Jejichkafta
ny, splývající až po lýtka, byly jednoduché s několika knoflí
ky a ozdobami na hrudi. Zahaleni byli do lehkých, širokých
plášťů, které vzadu vytvářely vlečku. Sair a jeho rodina nosi
li na hlavě čepice s malým, bílým, vycpaným lemem a s ku
latými, pestře vyšívanými dýnky. Nosili kratší pláště, přece
však vzadu delší než vpředu, pod nimi pak kaftany až ke
kolenům spjaté knoflíky, na hrudi zdobené šňůrami, cetkami
a mnoha blýskavými knoflíky, knoflík vedle knoflíku. Na
jedné straně hrudi měli lesklý štítek v podobě hvězdy. Všich
ni měli nohy ovinuté šňůrkami, jimiž byly upevněny opán
ky. Vznešenější měli krátké šavle nebo veliké nože za svými
opasky a mnozí měli i váčky i měšce pověšené kolem. Králo
vé a jejich příbuzní byli mužové asi padesátiletí i dvacetiletí.
Někteří nosili delší, jiní kratší vousy. Sluhové a velbloudáři
byli oblečeni velmi prostě, mnozí jenom kusem látky, nebo
částí staré houně.
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Když zvířata nakrmili a napojili a i oni se napili, rozdělali
uprostřed chatrče, v níž se ubytovali, oheň. Dřevo na oheň
byly asi dva a půl stopy dlouhé třísky, které sem ve sva
zečcích pěkně svázaných donesli chudí lidé z této krajiny,
jako by už je měli předem připraveny, pro ty, kdo tudy ces
tovali. Králové postavili trojhrannou hranici a kolem ní na
kladli do výše třísky, na jedné straně pak ponechali otvor,
aby měl přístup vzduch, všechno to udělali velmi zručně.
Jak oheň rozdělali, to už přesně nevím, spatřila jsem, že je—
den otáčel jedním dřívkem ve druhém jako v nějaké krabičce
po krátkou dobu a že pak vyjmul toto dřevo a ono hořelo.
Tak zažehli oheň a spatřila jsem je, jak nyní zabili několik
ptáků a upekli je.

Tito Tři králové a ti nejstarší vykonávali každý ve svém
kmeni postavení hospodářů, kteří jídlo rozdělovali a před
kládali. Kladli rozporcované ptáky a malé chleby na menší
misky nebo talíře, které stály na jedné nižší nožičce a podá
vali je kolem, právě tak i naplňovali poháry a dávali každé
mu ze svých, aby se napili. Nižší služebníci, mezi nimi byli
i mouřenínové, leželi přímo na zemi. Zdálo se, že to jsou
otroci. Nevýslovně dojemná byla dětská prostota a dobro
myslnost těchto mužů. Lidem, kteří sem přiběhli, dávali ze
všeho, co měli. Ano, podávali jim i zlaté poháry a nechávali
je z nich pít, byli jako děti.

Mensor, onen hnědavý, byl Chaldejec, jeho město se
nazývalo jako Acajaja, bylo obtékáno řekou, leželo jako na
nějakém ostrově. Ponejvíce bývali na poli u svých stád, po
Kristově smrti byl pokřtěn svatým Tomášem a dostal jmé
no Leander. Sair, ten snědý, který byl při Kristově na
rození již s Mensorem připraven na cestu, jen on a jeho
kmen byli tak snědí, ale jejich rty byly červené, ostatní li
dé kolem nich byli bílí. Sair přijal křest touhy. Už více
nežil, když Ježíš přišel do země Tří králů. Theokeno byl
z Medie, země, která ležela více vzhůru na sever. ]eho
území se nacházelo částečně mezi dvěma moři. Přebýval
ve svém městě, jehož jméno jsem zapomněla, sestávalo ze
stanových příbytků, které byly vybudovány na kamenných
podezdívkách. Theokeno byl z nich nejbohatší. Domní
vám se, že se mohli do Betléma ubírat přímým směrem,
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ale aby mohli jít společně s ostatními, dali se oklikou, mí
ním, že se museli ubírat kolem Babylónu, aby se k nim
dostali. Byl pokřtěn svatým Tomášem a přijal jméno Leo.
Jména Kašpar, Melichar a Baltazar byla dána králům pro
to, že se tato jména právě k nim hodila, neboť Kašpar zna
mená: Přichází s láskou, Melichar: Potuluje se kolem, při
chází s lichocením, přibližuje se tak něžně. Baltazar:
Přikládá ruku k dílu celou svou vůlí, hbitě svou vůlí přijí
má vůli Boží.

Od Mensorova tábora přebýval Sair třidny cesty daleko,
každou denní c'estu počítám 12 hodin a Theokeno potom
byl vzdálen pět takových denních cest. Mensor a Sair dleli
právě pospolu,když spatřili onen obraz o Ježíšově narození
ve hvězdách a již následujícího dne se se svým průvodem
vydali na cestu. Theokeno spatřil tentýž obraz, když byl do
ma a spěchal ihned 5 velikou rychlostí za nimi. Jejich cesta
do Betléma trvala asi 700 hodin a ještě něco nad to, z čehož
si pamatuji jenom číslo šest. Překonali cestu asi v délce šede
sáti denních pochodů, každý den po dvanácti hodinách, ale
tuto cestu zdolali při značné rychlosti jejich nákladních zví
řat za třicet tři dnů, při čemž často putovali celý den i noc.

Hvězda, která je vedla, vypadala jako kulatý míč a prou
dilo z ní dolů světlo jako z nějakého ústí. Mně vždy připa
dalo, jako by se tento kotouč vznášel na nějakém světelném
paprsku veden rukou jistého zjevení. Za dne jsem spatřovala
světelné těleso, jasnější než denní světlo, jak před nimi putu
je. Když myslím na délku jejich cesty, zdá se mi rychlost
tohoto průvodu obdivuhodná. Avšak tato zvířata mají tak
lehounký a stejnoměrný krok, že jejich cesta je tak uspo
řádaná, rychlá a stejnoměmá, tak, jako spatřují let tažných
ptáků. Rozložení vlasti Tří králů vůči sobě navzájem vytvá
ří trojúhelník. Mensor a Sair přebývali navzájem asi blíže,
Theokeno byl nejvzdálenější.

Když zde průvod zůstal a odpočíval až do večera, pomá
hali jim lidé, kteří se jejich průvodu přidrželi, rozdělit zase
jejich zavazadla na nákladní zvířata a vše to, co zde zanecha
li, odnášeli si potom tito lidé domů. Když se vydali na cestu,
bylo zase vidět hvězdu a měla načervenalou barvu jako Mě
síc za větrného počasí. Ohon jejího světla byl bledý a dlouhý.
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Kus cesty šli ještě pěšky vedle svých zvířat 5 nepokrytými
hlavami a modlili se. Cesta zde byla taková, že se nemohli
příliš rychle pohybovat, potom tam, kde se cesta stala rov
něňí, nastoupili na zvířata, která měla velký rychlý krok.
Mnohdy také putovali pomalu a potom všichni zpívali no
cí nesmírně dojemně. Když jsem tak pozorovala, jak Králo
vé v takovém pořádku a ve zbožném povznesení ducha a
v radosti putují k Betlému, musela jsem si myslet: Kdyby si
tak přece jen naše procesí chtěla zde vzít svůj vzor. Jednou
nato jsem spatřila, jak se v noci průvod u jednoho pramene
zastavil. leden muž z chýše, jichž zde bylo v blízkosti více,
jim otevřel pramen. Napojili zvířata a i sami se osvěžili, aniž
by se zvířat sňali břemena, protože si zde odpočinuli jenom
krátce.

Později jsem spatřila průvod na výše položené rovině.
Po jejich pravici bylo pohoří a zdálo se mně, jako by se
pohybovali tam, kde cesta opět poněkud klesá, ke kon
čině, v níž se již častěji vyskytovala stavení a mezi nimi
stromy a kameny. Lidé zde mezi stromy napínali vlákna
a tak zde pletli široké pokrývky. Klaněli se obrazům býků
a štědře dávali pokrm onomu četnému pronárodu, který
sledoval průvod Tří králů, ale již více nepoužívali mís, ze
kterých tito lidé jedli, čemuž jsem se velmi divila.

Den na to jsem spatřila krále v blízkosti jednoho města,
jehož jméno znělo jako Kausur a které bylo vybudováno ze
stanů na kamenných podezdívkách a zde se zastavili u jed
noho jiného krále, jemuž toto město patřilo a jehož stano
vý zámek ležel v malé vzdálenosti před tímto městem. Až
k tomuto městu od jejich společného setkání jim cesta trvala
padesát třinebo šedesát třihodin cesty. Tomu králi z Kausu
ru vyprávěli všechno, co ve hvězdách spatřili. Byl velmi udi
ven a pohlížel skrze nějakou rouru ke hvězdě, která je vedla
a spatřil v ní Děťátko s křížem.

Potom je prosil, aby mu při svém návratu všechno vy
právěli, že chce tomuto Dítěti také vybudovat oltáře a jemu
obětovat. Když králové Kausur opustili, připojil se k nim
význačnější průvod vznešenějších cestujících, kteří se ubírali
stejnou cestou. Později se zastavili u jednoho pramene, aniž
by sňali zavazadla, přece však rozdělali oheň. Když opět jeli
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déle, slyšela jsem je, jak sladce a vroucně společně prozpě
vují. Zpívali krátké verše jako: „Chceme putovat přes hory
a chceme si kleknout před nového Krále."

leden začal a ostatní pak zpívali s ním verše, které si
oni sami střídavě vymýšleli a pak prozpěvovali. Ve středu
hvězdy bylo možno vidět Děťátko s křížem.

Maria měla vidění, že se Tři králové již blíží, když se
zastavili v Kausuru. Vyprávěla to Josefovi i Alžbětě.

Konečně jsem spatřila, že Králové dorazili k prvnímu ži
dovskému městu. Bylo to malé městečko, značně rozptýlené,
kde četné domy byly obklopeny vysokými ploty. Na tomto
místě byli v přímé linii s Betlémem, ale jejich cesta směřovala
více doprava, protože silnice jinudy nevedla. Když došli do
tohoto místa, zpívali obzvláště krásně a byli naplnění ra
dostí, neboť hvězda zde zářila nesmírně jasně a Měsíc zde
tak svítil, že člověk mohl zřetelně vidět i stíny. Zdálo se
přece, že obyvatelé bud' hvězdu neviděli nebo o ní neměli
žádný zvláštní zájem, ale sami byli nesmírně ochotní po
skytnout jakoukoli službu. Někteří z poutníků sesedli a oby
vatelé jim pomáhali napojit zvířata. Myslela jsem zde ještě
na doby Abrahámovy, protože zde všichni lidé byli tak dobří
a ochotní pomoci. Mnozí obyvatelé vedli průvod, nesouce
ratolesti městem a šli kus cesty s nimiNeviděla jsem vždy
hvězdu, že by před nimi svítila, často bývala zcela temná,
vypadalo to, jako by více zářila tam, kde žili dobří lidé a
tehdy potom, když ji poutníci spatřili někde opravdu zářit,
pak byli obzvláště pohnutí a domnívali se, že již zde snad
musí být Mesiáš. Králové ale také měli starost, že by jejich
veliký průvod také mohl vyvolat značný rozruch a mnoho
řečí.

Den nato putovali bez zastávky kolem jednoho temné
ho mlhavého města a kus cesty od něho přecházeli přes
řeku, která se vlévá do Mrtvého moře. Večer jsem je spat
řila, že došli do města, které se jmenuje jako Manatha
nebo Median. Jejich průvod tvořilo dobře dvě stě lidí, to
lik přitáhla jejich štědrost pronároda, který je sledoval. Tu
dy procházela silnice a žili zde Židé i pohané dohromady.
Průvod uvedli před městem na jakési místo, ohrazené zdí,
kde si králové postavili stany. Viděla jsem také, jak zde,
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podobně jako v předcházejícím městě, byli velmi sklíčení,
protože nikdo z těchto lidí nechtěl nic vědět o novoroze—
ném Králi. Slyšela jsem, že svůj původ odvozují zpět do
minulosti až k ]obovi, který žil na Kavkaze a kdesi v dáli
vlastnil ještě jiné kusy země. ]iž dlouho před Balaamem
a ještě dříve, než žil Abrahám v Egyptě, měli proroctví a
očekávali hvězdu. Náčelníci jednoho kmene z Iobovy ze
mě přijali po jedné cestě do Egypta v končině u Heliopole
andělovým prostřednictvím zjevení, že se z jedné Panny
narodí Spasitel, kterého jejich potomci mají uctívat. Oni
sami již nemají proniknout dále, mají se jenom stáhnout
zpět a pozorovat hvězdy. Nato zavedli svátky ze stavu
těchto skutečností, stavěli vítězné oblouky a oltáře, které
zdobili květinami a putovali zase domů. Mohlo tak být
pohromadě dobře tři tisíce těchto lidí. Byli to lidé z Medie
a ctitelé hvězd, barva jejich pleti byla krásně hnědožlutá
a měli ušlechtilé a vysoké postavy. Putovali se svými stá
dy z jednoho místa na druhé a vládli tam, kde chtěli, svoji
velikou mocí. Tito tedy, jak Králové vyprávěli, přinesli ja
ko první proroctví a pak tímto prostřednictvím bylo zahá
jeno pozorování hvězd u nich. A když později nastala
doba úpadku, bylo vše znovu obnoveno jedním žákem
Balaamovým a po něm za velmi dlouhou dobu třemi pro
rokujícími dcerami předků těchto Tří králů. Nyní konečně,
pět set let po těchto dcerách, přišla tato hvězda, kterou
oni nyní následují.

Ony tři dcery žily ve stejné době, byly velmi zběhlé
v umění pozorovat hvězdy a měly i vidění. Spatřovaly,
že z Jakuba vzejde hvězda a že jedna nedotčená Panna
porodí Spasitele. Putovaly v dlouhých řízách zemí, zvěs
tovaly toto proroctví, vybízely lid, aby se polepšil a před
povídaly budoucí věci až do nejvzdálenějších časů a že
poslové Spasitele přijdou i k jejich lidu a přinesou mu
pravou bohoslužbu. Otcové těchto panen vybudovali při
slíbené budoucí Matce boží zde, kde se jejich země stýka
ly, chrám a v jeho blízkosti věž, aby mohli .pozorovat
jedno určité souhvězdí a sledovat jeho různé proměny.
Od těchto tří knížat pocházeli'svatí Králové již po dobu
asi pěti set let skrze patnáct pokolení v přímé linii.
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Avšak tím, že se smísili s jinými lidskými kmeny, jejich
barva pleti se stala potom tak rozdílná.]iž po tuto dlou
hou dobu vždy jednotlivci z řad jejich předků bývali na
této věži, aby vše, co pozorovali, bylo zaznamenáváno a
předáváno jako učení od úst k ústům a podle těchto po
zorování bývalo mnohé v jejich bohoslužbě a ve chrámě
postupně změněno.

Všechny pozoruhodné doby, které měly vztah k přiblí
žení se údobí Mesiáše, byly jim ve hvězdách obrazy nazna
čeny. V posledních dnech, již od doby Mariina početí, byly
tyto obrazy vždy zřetelnější a zřejmější. V čase Mariina poče
tí spatřili Pannu se žezlem a vahami, v jejichž miskách, které
byly v rovnováze, ležela pšenice a hrozny. Nakonec spatřili
i předobrazy hořkého utrpení. Bylo to, jako by novorozený
Král zahájil válku a nade všemi zvítězil.

Toto pozorování hvězd bylo spjato s bohoslužbou, s pos
ty, modlitbami, očistováním i zdrženlivostí. Nebyla to však
jenom hvězda samotná, ale celé seskupení, které pozorovali
a při určitých setkáních hvězd vídali zjevení obrazů, když
pozorovali hvězdy. Při tomto uctívání hvězd působily však
také zlé vlivy na osoby, které žili v moci, v zajetí zla a při
svých démonických viděních upadali i do záchvatů. Pro
střednictvím takových lidí byly zavedeny strašlivé lidské
oběti starců a dětí, přece však postupem doby byly tyto
strašné věci znovu odstraněny. Tito králové přece spatřovali
ony obrazy jasně a v klidu ve sladké vroucnosti, aniž by
přijímali zlé vlivy, ba, oni naopak se stávali lepšími a zbož
nějšími.

Toto vše popisovali zvědavým posluchačům s velikou
dětskou prostotou a poctivostí a byli zarmouceni, že tito li
dé, jak se zdálo, tomu vůbec nevěřili, na co jejich předkové
již po dobu dvou tisíciletí tak trpělivě čekali. Hvězda byla
zakryta mraky, když se však znovu dala spatřit a stála zde
značně veliká vysoko mezi po nebi táhnoucími mraky, tak,
jako by byla Zemi přitom blízko, a tak ještě v noci oni vyběh
li ze svého tábora a svolávali obyvatele a ukazovali jim hvěz
du. Lidé na ni hleděli dílem udiveni a dílem byli i docela
pohnutí, ale částečně se i na Krále hněvali; většina se však
snažila získat z jejich štědrosti osobní prospěch.
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Slyšela jsem je nyní mluvit o tom, jak daleko a dopo
sud jeli. Počítali denní cesty vykonané pěšky, denní cestu
po dvanácti hodinách. K místu, kde se sešli, měli jeden tři,
druhý pět takových denních cest o dvanácti hodinách. Oni
však putovali na svých zvířatech, byli to dromeda'ř'i, třicet
šest takových hodin, počítaje v to i noc a hodiny odpo
činku, jedinou denní cestu. Proto mohl jeden z nich cestu
tří denních pochodů zkrátit na jediný den a onen vzdá
lený pět denních pochodů za pouhé dva dny na místo je
jich setkání. Od místa setkání až sem vykonali tedy cestu
padesáti šesti denních pochodů po dvanácti hodinách, te
dy šest set sedmdesát dvě hodiny cesty. Potřebovali tedy
k tomu od Kristova narození až sem, i s dobou setkání a
dny odpočinku, asi dvacet pět dní. 1 zde také chtěli jeden
den věnovat odpočinku.

Zdejší lidé byli mimořádně drzí a nestydatí a dotírali
na krále jako hejno vos. Tito stále rozdělovali malé troj
hranné žluté kousky jakoby plechu a také temnější zrnka.
Museli mít nepopsatelné poklady. Když se zase vydali na
cestu, obešli město, kde jsem spatřila, jak sochy model sto
jí na jejich chrámech, s druhé strany města přešli most a
prošli židovským městečkem se synagógou. Nyní putovali
po dobré silnici vždy spěšněji dále k řece ]ordánu. K jejich
průvodu se přidalo dobře na sto lidí. Odsud mají až do
Jeruzaléma dobře dvacet čtyři hodiny cesty. Neviděla jsem
je již více, že by prošli nějakým městem, ale vždy přešli
kolem něho. Protože byl sabat, potkávali jenom málo lidí.
Čím blíže přicházeli k Jeruzalému, tím byli malomyslnější,
protože hvězda nebyla už zdaleka před nimi tak jasná a
vůbec v Judsku ji spatřili jenom zřídka. Doufali také, že
ve všech městech a místech naleznou lidi naplněné veli
kou radostí a nadšením nad novorozeným Králem, za kte
rým, aby ho uctili, oni tak daleko putovali. Protože však
nikde vůbec nespatřili ani sebemenší stopu nějakého po
hnutí, byli zarmouceni a plni nejistoty a domnívali se, že
se snad oni naprosto zmýlili.

Mohlo být kolem poledne, když se přepravovali přes
Jordán. Zaplatili přívozníkům, kteří však zůstali na břehu
a zanechali je sobě samým, jen několik z těchto lidí jim
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opravdu pomáhalo. Jordán tehdy nebyl široký a byl plný
ostrovů z písku. Pokládali na trámy a rošty z nich prkna
a na to postavili velbloudy. Vše šlo dosti rychle. Zdálo se
zpočátku, že Králové jdou k Betlému, potom se však obrá
tili a putovali směrem k Jeruzalému. Spatřila jsem, jak
město svými věžemi ční vysoko k nebi. Bylo to po skonče
ní sabatu, když se před něho dostali.



12. Králové u Heroda

Průvod Králů byl dlouhý asi čtvrt hodiny. Když se v ti
chosti zastavili před Jeruzalémem, byla hvězda pro ně nevi—
ditelná. Byli tím velmi zarmouceni. Králové seděli na vel
bloudech, tři jiní byli naloženi zavazadly; ostatní lidé sedě
li ponejvíce na rychlých, žlutavých zvířatech s jemnými
hlavami, nevím, zda to byli koně nebo oslové, vyhlíželi zcela
jinak než naše koně. Vznešení také měli tato zvířata velmi
krásně ozdobená a opatřená uzdami a byla ověšena zlatými
hvězdičkami a řetízky. Několik lidí z jejich průvodu odešlo
k bráně a vrátili se zpět 5 dohližiteli a vojáky. Jejich příchod
v této době, protože nebyl žádný svátek a poněvadž se ne
zabývali žádným obchodem, byl na této cestě neobvyklý.
Ptali se, proč přicházejí. Oni mluvili o hvězdě a o Dítěti, ale
zde nikdo nic o tom nevěděl. Domnívali se zcela jistě, že se
zmýlili, neboť nespatřili ani jediného člověka, který by vy
hlížel tak, že by něco věděl o spáse světa. 1 lidé se na ně
dívali tak udiveně, neboť nemohli pochopit, co vlastně chtě
jí. Prohlásili, že oni všechno, co dostanou, také zaplatí a že
by chtěli mluvit s králem. Vzniklo zde ještě větší pobíhání
sem a tam. Mezi tím mluvili s nejrůznějšími lidmi, kteří se
kolem nich nashromáždili. Někteří věděli o řečech o jistém
Dítěti, které se již mělo narodit v Betlémě, že to však nic
neznamená, protože to jsou jenom zcela obyčejní lidé. ]iní
se jim vysmívali. Oni sami byli velmi zničení a zarmouceni.
A když také z polovičatých poznámek lidí poznali, že Hero
des o tom též nic neví a když lidé příliš lichotivě o Herodovi
nemluvili, měli plno starostí, jak by s ním mohli mluvit.
Modlili se, dostali zase odvahu a řekli si k sobě navzájem:
Ten, který prostřednictvím hvězdy nás sem tak rychle do
vedl, ten nás zase šťastně opět dovede i domů. Lidé nyní
vedli průvod kolem města &dovedli ho více na onu stranu,
kde byla Kalvárie a tam ho zavedli znovu do města. Neda
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leko „Rybího trhu" byli uvedeni se svými zvířatydo okrouh
lého dvora, který byl obklopen halami a příbytky a před je
hož branami stály stráže. Uprostřed dvora byl pramen, z ně
hož napojili svoje zvířata; dokola byly stáje a prostory pod
klenutím, kam všechno umístili. Tento dvůr se na jedné stra
ně dotýkal hory a na ostatních stranách byl volný a obklopen
stromy. Viděla jsem též, jak přišli lidé s pochodněmi, kteří
prohledali jejich zavazadla.

Zámek Herodův byl nedaleko od tohoto dvora, na ná
vrší, a viděla jsem, že celá cesta až k němu nahoru je osvětle
na pochodněmi a kovovými koši s ohněm na tyčích. Spatřila
jsem také, že lidé ze zámku šli dolů a dovedli nahoru nej
staršího krále Theokena. Byl tam přijat pod nějakým klenu—
tím a potom uveden do určitého sálu. Mluvil zde s jedním
dvořanem, který o všem poslal zprávu Herodovi, který byl
nad tím jako smyslů zbaven a objednal si k sobě Krále na
příští ráno. Dal jim vzkázat, že si nyní mají jen klidně odpo
činout, on že se chce na vše důkladně vyptat a pak jim ohlá
sí, co zjistil.

Když Theokeno opět přišel dolů, byli králové ještě více
sklíčeni a dali věci již rozbalené znovu zabalit. Také vůbec
nespali. Spatřila jsem, že jednotlivě chodili s průvodem po
městě. Bylo mě, jako by se domnívali, že Herodes přece
jen snad ví všechno, ale že jim nyní nechce říci pravdu.
Také stále znovu ještě hledali hvězdu. V samotném Jeru
zalémě bylo ticho, avšak u stráží u dvora bylo mnoho po
hybu a veliké vyptávání.

Když byl Theokeno u Heroda, mohlo být tak kolem jede
nácté hodiny v noci. U Heroda se konala slavnost, v sálech
bylo hodně světel a také za účasti mnoha žen. To, co mu
dal Theokeno oznámit, ho naplnilo strašlivým děsem. Vyslal
služebníky do chrámu a mimo to i do města. A spatřila jsem,
že k němu přišli kněží, znalci Písma a starší židů se svitky.
Měli svoje slavnostní šaty a náprsní štítky a pásy s písmeny,
ukazovali na listy. Bylo jich dobře na dvacet, kteří byli okolo
něho. Spatřila jsem, že také s ním vystoupili na střechu zám
ku a dívali se na hvězdy. Herodes se nalézal ve velikém
neklidu a zmatení; znalci Písma mu však vše znovu
rozmlouvali a pokoušeli se mu dokázat, že na řečech Králů
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vůbec nic není, že tyto národy stále mají nejrůznější fanta
zírování s hvězdami a že kdyby na tom něco bylo, museli
by o tom všem vědět přece nejprve oni v chrámě a ve Sva
tém městě.

Zrána při rozbřesku dne jsem znovu spatřila, jak opět
jeden dvořan jde dolů a že všichni Tři králové s ním vystu
pují vzhůru. Byli uvedeni do sálu, kde byl vystaven nějaký
nábytek pro jejich přijetí a v nádobách byly také postaveny
zelené ratolesti a keře. Králové se ani nedotkli nabízených
pokrmů, zůstali stát, dokud nepřišel Herodes, jemuž vyšli
vstříc s úklonou a krátce se ho zeptali, kde je novorozený
Král Židů, jehož hvězdu spatřili a jemuž se přišli poklonit.
Herodovi bylo přece jen velmi úzko, ale nedal to na sobě
znát. Bylo ještě u něho několik znalců Zákona. Zeptal se jich
na bližší údaje o hvězdě a řekl jim, že stará přislíbení mluví
o Betlému v Efratu. Mensor jim však vyprávěl poslední vidě
ní, které u hvězdy spatřil, z čehož na něj dolehla ještě větší
úzkost, že už ji vůbec nedovedl alespoň trochu skrýt. Men
sor řekl, že spatřil Pannu a před ní ležící Dítě, z jehož pravé
ho boku vyšel světelný paprsek, na němž stála věž s mno
ha branami a tato věž se stala velikým městem. Dítě pak
nad tím stálo s mečem a žezlem jako král a oni spatřili, jak
se mu přicházejí poklonit i oni sami a králové celého svě
ta se před ním sklání a klaní se Dítěti, neboť jeho je říše,
která všechny říše překoná. Herodes jim poradil, aby zcela
v tichosti odešli do Betléma a to neprodleně a potom, až by
Dítě nalezli, měli by se znovu vrátit a jemu vše ohlásit, aby
se mu i on mohl poklonit. Viděla jsem, že Králové jdou zno
vu dolů a ihned se vydávají na cestu. Začal den, světla na
cestě k zámku ještě hořela. Lůza, která je stále sledovala, se
včerejšího dne vrátila do města.

Herodes, který se v době kolem Kristova narození zdržo
val na svém zámku u ]ericha, byl již před příchodem Králů
velmi nevrlý a nazlobený. Sám dosadil dva ze svých ne
manželských synů na vysoká místa v chrámě. Byli saduceji
a jejich prostřednictvím mu bylo vyzrazeno vše, co se tam
odehrávalo a kdo se postavil proti jeho záměrům. Mezi pro
tivníky patřil jeden dobrý a spravedlivý muž, význačný
úředník při chrámu. Dal si ho zcela zdvořile a přátelsky po
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zvat k sobě do Jericha a když byl na cestě, nechal ho přepad—
nout v poušti a zavraždit takovým způsobem, jako by to by
li učinili lupiči. Několik dnů potom přišel do Jeruzaléma,
aby se zúčastnil slavnosti posvěcení chrámu. Potom chtěl
svým způsobem Židům udělat radost a prokázat poctu. Dal
zhotovit zlatou sochu, bylo to něco jako beránek nebo spíše
jako kozlík, neboť měl rohy. A tato socha měla být o slavnos
ti postavena nad branou, která vedla z nádvoří žen do ná
dvoří pro oběti. Chtěl to všechno udělat zcela svévolně a
ještě za to přijmout nakrásně dík; ale kněží se proti tomu
postavili. Pohrozil jim peněžní pokutou. Řekli mu, že ji chtějí
jako trest zaplatit, ale že tuto sochu nikdy dle Božího zákona
nemohou přijmout. Byl nad tím velmi zahořklý a chtěl ji
tam umístit potají. Jeden horlivý představený ji vzal, když
byla přinesena, rozlomil ji uprostřed na dva kusy a shodil
je na zem. Z toho vznikl sběh lidu a Herodes dal tohoto
muže uvěznit. Herodes nad tím upadl do nejvyšší nevole a
pochopil, že na tuto slavnost neměl vůbec chodit. Jeho dvo
řané se ho však snažili nejrůznějšími zábavami rozptýlit.

V židovské zemi jednotliví zbožní lidé očekávali blížící
se příchod Mesiášův a události při Ježíšově narození se
prostřednictvím pastýřů rozšířily. l Herodes se o tom do
slechl a ve vší tichosti dal po tom v Betlémě pátrat. Když
však nyní jeho špehové nalezli jenom chudého Josefa a
měli také příkaz, aby nevzbudili žádnou pozornost, ohlá
sili mu, že to nic není, že se jedná jenom o jednu chudou
rodinu, ubytovanou v jeskyni a to že v celku nestojí za
námahu, aby se o tom vůbec mluvilo. Nyní však najed
nou přišel veliký průvod Králů, a ti se ptali tak sebejistě
a s určitostí po judském králi a mluvili s takovou jistotou
o hvězdě, že Herodes už vůbec nemohl skrýt svoji úzkost
a zmatení. Proto pojal záměr, že bližší údaje o celé věci
sám získá prostřednictvím Králů a teprve potom vydá
svoje směrnice. Protože však Králové, varováni samotným
Bohem, se již k němu nevrátili, vysvětlil si jejich útěk jako
následek jejich lží a zklamání, jako by se oni před ním sty
děli a báli se vrátit jako lidé, kteří by měli být pokládá
ni za blázny. Jen všeobecně dal v Betlémě rozhlásit, že si
nikdo s těmito lidmi nemá zadávat. Když se Herodes
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domníval, že tak Ježíše Odstrčil stranou, zjistil, že již více
není v Betlémě. Dlouho ho dal hledat a když naděje, že
ho nalezne, byla mamá a jeho úzkost tím jenom vzrůstala,
pojal záměr, že uskuteční svůj zoufalý úmysl, že zavraždí
děti a byl při tom tak prozíravý, že již před tím přeložil
svoje vojáky, aby již napřed zamezil povstání.



13. Králové přicházejí do Betléma

Spatřila jsem, jak Králové v témže pořádku, jak přišli,
zase pokračují v další cestě, když vycházejí z Jeruzeléma bra
nou jižním směrem, první jel nejmladší Mensor, Sair a po—
slední Theokeno. Houf lidí je následoval až k jednomu
potoku před městem, kde je zase opustil a vrátil se do Jeru
zaléma. Na druhé straně potoka se zastavili a dívali se po
hvězdě a když ji spatřili, zaradovali se velice a se sladkým
zpěvem znovu putovali dále. Co mne však udivovalo, bylo,
že je hvězda nevedla přímým směrem z Jeruzaléma do Bet
léma, ale napřed se ubírali spíše západním směrem kolem
menšího městečka, které velmi dobře znám. Za tímto měs
tečkem jsem je spatřila, že se na jednom krásném místě za
stavili a modlili se. Před nimi vytryskl pramen, sestoupili a
vyhloubili pro pramen jarnku, kterou kolem dokola obložili
čistým pískem a drny. Zde odpočívali více hodin a napojili
svoje zvířata, neboť v Jeruzalémě byli stále rušeni, neměli
na to čas, protože měli starosti a vůbec žádný klid.

Hvězda, která v noci vypadala spíše jako ohnivá koule,
vyhlížela ted' jako měsíc ve dne; nevyhlížela také přesně
kulatá, ale její okraje byly jako do špiček. Spatřila jsem, že
se často skrývala za mraky.

Na cestě, která vedla přímým směrem z Betléma do Jeru
zaléma, se to hemžilo lidmi a cestujícími se zavazadly a osly.
Snad to byli lidé, kteří se ze sčítání nyní vraceli z ostatních
měst a i z Betléma domů, nebo kteří přicházeli do Jeruza
léma do chrámu nebo na trh. Na cestě, kudy se ubírali Králo
vé, bylo zcela ticho. Snad je hvězda vedla právě tudy, aby
se tak zamezilo rozruchu a také proto, že do Betléma měli
dojít teprve až k večeru.

Za soumraku došli k bráně před Betlémem, kde se zasta
vil i Josef s Marií. Protože se jim ale hvězda ztratila, přišli
před dům, kde kdysi přebývali rodiče Josefovi a kde se dal
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Josef s Marií zapsat, domnívali se ted', že zde naleznou No
vorozeně. Byl zde jeden větší dům a kolem něho více ma
lých, před domem byl uzavřený dvůr a před tímto prostran
stvím osázené stromy s pramenem. Na tomto prostranství
jsem spatřila římské vojáky, kteří zde byli proto, že v tomto
domě se nacházel úřad pro odhad daní. Kolem nich zde na
stal veliký nával. Jejich zvířata byla pod stromy u prame
ne a napojili je. Oni samotní sestoupili a lidé jim prokazo
vali nejrůznější pocty; lidé zde k nim nebyli tak hrubí jako
k Josefovi. Lidé jim také podávali ratolesti a i něco k jídlu
a pití.

Viděla jsem však, že to bylo ponejvíce proto, že i zde
rozdávali ony kousky zlata.

Spatřila jsem, že zde dlouho nerozhodně vyčkávali a ještě
stále byli neklidní, dokud jsem nespatřila, jak na nebi na
druhé straně Betléma stoupá vzhůru světlo nad onou konči
nou, kde byly jesličky. Bylo to záření, jako když vychází Mě
síc. Spatřila jsem, že opět nasedli na zvířata a kolem jižní
strany Betléma putovali dále na jeho jižní stranu, takže ono
pole pastýřů, kde jim bylo zvěstováno Kristovo narození,
zůstalo stranou. Museli tam dojít kolem jednoho příkopu a
kolem rozpadajících se zdi. Šli touto cestou, protože v Betlé
mě dostali radu, že toto údolí pastýřů je dobrým místem
pro jejich tábor. Běželo za nimi také ještě několik lidí z Betlé
ma. Jim však oni neřekli nic o tom, koho zde hledají.

Zdálo se, že svatý Josef ví o jejich příchodu. Zda se
to dozvěděl z Jeruzaléma nebo nějakým viděním, nevím,
ale viděla jsem, že již za dne dal 2 Betléma dovézt nej
různější věci, plody, med i zeleninu. Spatřila jsem také, že
i v jeskyni udělal velmi mnoho místa, a i svoje oddělené
místo v chodbě zcela složil a dřevo a kuchyňské nářadí
donesl přede dveře jeskyně pod ono závětří. Když průvod
Králů sestoupil do onoho údolí u Jeskyně jesliček, všichni
sestoupili a začali budovat svůj tábor, avšak lidé, kteří za
nimi běželi z Betléma, se opět vrátili Zpět do města. Již
postavili část ležení, když znovu spatřili hvězdu nad jes
kyní a v ní zcela zřetelně Dítě. Hvězda stála přímo nad
jesličkami a ukazovala proudem svých paprsků přímo do
lů na ně. Obnažili svoje hlavy a spatřila jsem, že se hvěz
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da zvětšuje jako by se přibližovala a zase klesala dolů.
Domnívám se, že jsem ji spatřila tak velikou jako prostě
radlo. Zpočátku byli zcela udiveni. Bylo již tma, že nebylo
zde vidět žádný dům, jen pahorek a Jeskyni jesliček jako
násep. Brzy však byli naplnění neobyčejnou radostí a hle—
dali vchod do jeskyně. Mensor otevřel dveře a spatřil jes
kyni plnou záře a na jejím konci sedící Marii a Dítě jako
Pannu, kterou vždy spatřovali v onom souhvězdí. Král u
stoupil a řekl to oběma ostatním. Nyní vstoupili všichni
tři do vchodu. Spatřila jsem, že jim vyšel vstříc Josef 5 jed
ním starým pastýřem a docela přátelsky s nimi mluvil.

ekli mu prostě, že přicházejí, aby se poklonili novoroze
nému Králi Židů a donesli mu svoje dary. Josef je pokor
ně přivítal. Nyní se zase vrátili, aby se připravili na svoji
slavnost. Starý pastýř však odešel se sluhy Králů do malé
ho údolí za pahorkem s Jeskyni jesliček, kde byly chatrče
a stáje pastýřů, aby se postaral o jejich zvířata. Průvod za
plnil celé ono malé údolí.

Spatřila jsem, že nyní Králové sňali s velbloudů svoje
široké, vlající pláště ze žlutavého hedvábí a oblékli si je.
Kolem pasu si připevnili na pás s řetízkem váčky a zla
té schránky s knoflíky, podobné cukřenkám. Tím byli pod
svými plášti značně širocí. Měli při sobě i malý stolek na
nízké nožce, který se dal rozložit. Tento stolek sloužil jako
stolek pro předložení darů, byl pokryt potom kobercem se
střapci a na něj pak položili dary v krabicích a na mis
kách.

Každý král měl s sebou čtyři průvodce ze své rodiny.
Všichni následovali svatého Josefa s několika služebníky
pod střechu závětří Jeskyně jesliček, pod onen přístřešek
u jeskyně. Zde položili na stolek koberec a na něj postavili
mnohé ze schránek, které měli zavěšeny kolem pasu, jako
svoje společné dary. Nyní jako první vstoupili dveřmi dva
mladíci z Mensorova průvodu a na celou cestu v chodbě
položili koberec až k jesličkám. Potom se znovu vrátili a
vstoupil Mensor se svými čtyřmi průvodci. Odložili svoje
opánky. Dva služebníci za ním nesli chodbou stolek s da
ry až k Jeskyni jesliček, když ale vstoupili do jeskyně,
Mensor od nich převzal stolek a postavil ho před Marii,

254



přičemž si poklekl. Ostatní Králové se zastavili se svými
průvodci v chodbě Jeskyně jesliěek.

Spatřila jsem jeskyni naplněnou nadpřirozeným světlem.
Naproti vchodu na místě narození seděla Maria, více ležíc
jak sedíc, opřena o jednu paži, vedle ní byl Josef a po Mariině
pravici leželo Jezulátko ve stojícím korýtku, vyvýšeném a
zakrytém kobercem. Když Mensor vstoupil, Maria se napří
mila a seděla, zahalila se závojem a zahalena vzala Dítě před
sebe na klín. Rozhrnula pak roušku, takže horní část tělíčka
až pod pažičky se objevila nezahalená a ona tak držela Dě
ťátko zpříma opřené o svoji hrud', podpírajíc jeho hlavičku
jednou rukou. Jezulátko drželo ručičky před hrudí, jako by
se modlilo, bylo velmi přátelské a zářícía sahalo také kolem
sebe. Mensor si před Marií klekl, sklonil hlavu a zkřížil ruce
před hrudí a když podával svoje dary, pronášel zbožná slo
va. Potom vyňal z váčku na opasku hrst na prst dlouhých,
silných, těžkých hůlek, které měly na jedné straně špičku,
uprostřed byly zrnité a leskly se jako zlato a pokorně je polo
žil jako svůj dar Marii na klín vedle Děťátka.Maria je lásky
plně a pokorně zakryla cípem svého pláště. Mensorovi prů
vodci stáli za ním s hluboce skloněnými hlavami. Mensor
věnoval zlato, protože oplýval věrností a láskou a vždy tou—
žil s neotřesitelnou zbožnosti a usilovností po spáse.

Když on a jeho průvodci ustoupili, vstoupil Sair se svými
čtyřmi průvodci &poklekl na kolena. V ruce nesl zlatou ka
didlovou lodičku, plnou malých zrneček jako pryskyřice.
Věnoval kadidlo, neboť to byl on, kdo se ochotně i s úctou
přiklonil k Boží vůli a s láskou ji následoval. Svůj dar položil
na onen malý stolek a klečel zde dlouho.

Po něm přistoupil nejstarší Theokeno. Nemohl klečet,byl
příliš starý a velice silný. Stál skloněn a na stolek položil
zlatou lodičku se zelenými, jemnými bylinkami. Byly ještě
čerstvé a živé, stály zpříma jako zcela jemný keříčeks bílými
kvítečky. On přinesl myrhu, nebot' myrha znamená umrtvo
vání a překonání vášně. Tento dobrý muž překonal těžké
pokušení k modloslužbě a mnohoženství. Zůstal před lezu
látkem velmi dlouho, až jsem měla úzkost nad dobrými lid
mi z jeho doprovodu, kteří pokorně čekali venku před vcho
dem na to, že by i oni mohli přijít spatřit Jezulátko.
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Slova Králů a všech, kteří sem přicházeli a odcházeli,
byla nesmírně dětská a též jakoby opilá láskou. Začínala:
„Spatřili jsem jeho hvězdu a že on je Králem nade všech
ny krále. Přicházíme, abychom se poklonili a donesli mu
dary." V něžných slzách doporučovali ]ezulátku s vroucí
mi prosbami sebe, svoje drahé, svoji zemi, svůj lid, svůj
majetek a vše, co měli, všecko, co pro ně na zemi mělo
nějakou cenu. On má přijmout jejich srdce, jejich duše,
všecko jejich počínání a myšlení. On je má osvěcovat a jim
věnovat všecky ctnosti a štěstí na zemi, pokoj a lásku. Ne
dá se vyslovit, jak planuli v lásce a pokoře a jak proudily
slzy radosti přes jejich rty a vousy nejstaršího. Byli zcela
blažení, věřili, že ve hvězdě přišel ten, po kterém jejich
předkové tak dlouho a poctivě toužili a po kterém tak
toužebně vzhlíželi. Všechna radost naplněných přislíbení
četných staletí byla soustředěna v nich.

josef a Maria také plakali, byli tak radostní, jak jsem
je nikdy nespatřila. Čest a uznání jejich Dítěte a Spasitele,
kterému museli oni tak chudě ustlat a jehož veliká vzne
šenost odpočívala uzamčená v tiché pokoře jejich srdcí, je
nesmírně osvěžila. Viděli ho, když mu byla Boží všemo
houcností vzdána zdáli cizími národy navzdory všem li
dem pocta, kterou mu oni sami nikdy dát nemohli; kla
nění mocných se svatou nádherou. Ach, společně se mu
s nimi klaněli, jak je to vše oblažovalo.

Matka boží vše přijímala pokorně a vděčně, nemluvila,
jen pohyb pod závojem vše vyjadřoval. Jezulátko držela me
zi závojem a pláštěm a jeho tělíčko vyhlíželo ze závoje tak
zářící. Teprve nakonec pronesla také několik přátelských
slov s každým a když mluvila, poněkud poodhalila závoj.

Králové nyní vyšli ven ke svému stanu. Bylo v něm
světlo a uvnitř opravdu krásně. Konečně k jesličkám přišli
i dobří služebníci, kteří zatím, co se Králové klaněli, za 10
sefovy pomoci postavili bílý stan nalevo před ]eskyní jesli
ček na pahorku proti poli pastýřů, který s sebou dovezli
na svých zvířatech se všemi tyčemi a stanovými plachta
mi a i se všemi potřebami k jejich vzájemnému spojení.
Zprvu jsem se domnívala, že to zařídil Josef, a divila se,
odkud tak krásně a rychle to vše dostal, ale když Králové
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odešli, spatřila jsem, že stan byl znovu složen a zabalen.
U stanu bylo také umístěno přístřeší ze slaměných rohoží,
pod nímž stály jejich bedny. Když služebníci stan postavili
a všechno tak rychle uvedli do pořádku, vyčkávali zcela
pokorně přede dveřmi Jeskyně jesliček.

Vstupovali nyní ve skupinách po pěti, doprovázni vždy
jedním ze vznešených, k němuž patřili, klekli před Marii a
Dítětem a v tichosti se modlili. Jako poslední přišli společně
chlapci, oděni malými pláštíky, s nimiž to vcelku mohlo být
dobře na třicet osob.

Když pak všichni odešli, vstoupili naši Králové ještě jed
nou společně. Byli oblečeni v jemné, široce rozevláté pláště
ze surového hedvábí a nesli kadidelnice a kadidlo. Dva slu
žebníci prostřelí na podlahu Jeskyně jesliček trnavočervený
koberec, na němž seděla Panna Maria s Dítětem, když ji Krá
lové okuřovali. Maria ho potom odnesla, chodívala po něm
a měla ho také s sebou na oslíku při cestě k očisťování do
Jeruzaléma. Králové okouřili Dítě a Marii a Josefa i celou
jeskyni. Toto byl způsob projevení jejich úcty.

Spatřila jsem potom ve stanu, jak leží na koberci kolem
nizoučkého stolečku a až sem Josef přinesl talířky s plody,
chlebíčky, voštiny s medem, mističky se zeleninou a seděl
mezi nimi a jedl s nimi společně. Byl tak radostný a vůbec
ne zarmoucený a neustále plakal štěstím. Myslela jsem při
tom na svého otce, jak on také při mé profesi v klášteře mu
sel sedět mezi tolika vznešenými lidmi, neboťse zde ostýchal
ve své pokoře a prostotě, a přesto byl tak šťastný a plakal
radostí.

Když zase Josef přišel do Jeskyně jesliček, postavil
všechny dary napravo před jesličky v jednou výklenku ve
zdi, kde před tím postavil stojen, takže nic nebylo vidět.
Annina služka, která zde zůstala, aby Marii sloužila, se
zdržovala stále ve sklípku nalevo od jeskyně a přišla te
prve tehdy, když se již všichni vzdálili. Byla tichá a
skromná. Neviděla jsem ani u ní, ani u Marie, ani u Jose
fa, že by se někdy dívali na dary, a že by z nich měli
světské zalíbení. Vše přijali s poděkováním a se štědrosti
je zase rozdávali. Tato služebná, Annina příbuzná, byla
mohutná a velmi vážná osoba.
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V Betlémě jsem spatřila ještě toho večera a této noci
ruch, ale jenom u otcovského domu ]osefova, a když přišli
Králové, ve městě sběh; u jesliček však bylo od počátku
ticho. Potom jsem viděla tu i tam, jak v dáli zevlují a hlu
čí Židé, jak stojí pohromadě a chodí sem i tam a ve městě
podávají zprávy. V Jeruzalémě jsem toho dne spatřila ještě
mnoho pobíhání starých Židů a kněží se svitky Heroda,
ale potom i zde se vše utišilo, jako by už nikdo víc o tom
nechtěl mluvit. Nakonec ještě slavili pod terebintovým
stromem nad jeskyní, ve které byl kojen Abrahám, Králo
vé ještě svoji bohoslužbu s jejich dojemnými zpěvy, zazní
valy s nimi hlasy chlapců, vše znělo tak mile. Potom pu
tovali s částí svého doprovodu k jednomu velkému útulku
v Betlémě. Ostatní tábořili ve stanech mezi ]eskyní jesliček
a jeskyní Abrahámovou, v této se ubytovali a složili tam
část svých cenných věcí. V bílých stanech před jesličkami
spali jednoliví ze vznešených lidí.
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14. Druhý den Králů u jesliček. Jejich odchod

Následujícího dne se všichni ještě jednou vystřídali v les
kyni jesliček. Přes den jsem je viděla, jak mnoho rozdávají,
zvláště pastýřům venku na poli, kde měli svoje zvířata. Vi
děla jsem, že starým chudým ženám, které šly zcela zkři
veny, pokládali na ramena přikrývky. Viděla jsem, že sem
přicházejí i mnozí idé z Betléma, kteří nejrůznějším způ
sobem vymáhali na těchto dobrých lidech dárky a ze šej
dířství jim prohlíželi jejich věci. Spatřila jsem také, že Krá
lové propustili více ze svých lidí, kteří zde v zemi chtěli
zůstat u pastýřů. Darovali jim některá ze zvířat a na ně nalo
žili nejrůznější pokrývky a nářadí. Darovali jimi zlatá zrnka
a přátelsky je propustili. Nevím, proč zde už bylo o tolik
lidí méně. Snad již v noci mnohé propustili a poslali domů.

Rozdali také ještě mnoho chlebů. Nevím už vůbec, od
kud se jich tolik vzalo, ale je to pravda. Měli u sebe formu
a tam, kde tábořili, také pekli. Museli již dostat nějaké va
rování, aby na zpáteční cestě byli odlehčeni.

Večer jsem spatřila, jak se v jeskyni loučí. Nejprve vstou
pil samotinký Mensor. Svatá Panna mu ráda vložila Děťátko
na jeho ruce. Velmi plakal a zářil radostí. Potom také přišli
i druzí dva a i oni se rozloučili a plakali. Donesli ještě mnoho
dárků; velikou hromadu věcí, kusy zcela světlého i červe
ného hedvábí, také květované látky a mnoho zcela jemných
přikrývek. Zanechali zde i svoje veliké, jemné pláště, byly
plavé a z hebké vlny, zcela lehounké a vlály ve větru. Do
nesli také ještě mnoho na sobě narovnaných misek a schrán
ky plné zrníček a v jednom koši hrnečky s jemnými zele—
nými keříky bylin s malými lístky a bílými kvítky. Tyto
bylinky stály asi tři uprostřed jednoho hrnečku, takže bylo
možné opět na tento hrneček postavit další, a to na jeho
okraj. Stály v koši narovnány na sobě. Postavili tak také úzké
dlouhé koše s ptáky,které měli připevněny na velbloudech
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s sebou, aby je cestou pobíjeli k jídlu. Všichni velmi plakali,
když opouštěli Marii a Dítě. Spati'ila jsem zde svatou Pannu,
jak u nich stojí, když se loučili. Způsob, jak přijímala jejich
dary, byl neskonale dojemný, nejevila radost jenom z těchto
věcí a jejich ceny, ale vše přijímala pokorně a pravdivě plna
díků vůči dárci. Nevnímala jsem, že by v ní byl i sebene—
patrnější pocit zištnosti, i když zpočátku z lásky k Jezulátku
a ze soucitu k svatému Josefovi se domnívala, že ted' snad
naleznou více ochrany a že už s nimi v Betlémě nebudou
více již jednat s takovým pohrdáním jako tehdy, když přišli,
neboť ji tolik bolelo, že Josef tím byl velmi zarmoucen a za
hanben. Když se Králové rozloučili, bylo již v jeskyni zažeh
nuto světlo. Odešli potom za pahorek s Jeskyní jesliček vý
chodním směrem na pole, kde byla jejich zvířata a lidé. Zde
stál veliký a široký strom, který byl velmi starý a měl rozleh
lý stín. Se stromem bylo něco zvláštního. Býval pod ním již
Abrahám s Melchisedechem. Pro pastýře a lidi z okolí byl
svatý. Bylo u něho místo pro oheň, které se dalo zakrýt, po
jeho obou stranách byly chýše, aby se pod nimi dalo přespat.
Pod tímto stromem byl také pramen, z něhož pastýři v urči
tých dobách čerpali vodu, která uzdravovala. A celé toto
území bylo oploceno. Sem odešli králové a všichni jejich li
dé, kteří zde ještě zůstali a zde se všichni shromáždili. Na
stromě bylo také umístěno světlo. Modlili se a nepopsatelně
sladce zpívali.

Potom je Josef znovu pohostil v jejich stanu u jesliček a
jejich Králové se znovu vrátili do svého útulku do Betléma.
Mezi tím však představení obce v Betlémě, nevím však, zda
to bylo z tajného Herodova příkazu, nebo z jejich vlastní
služební horlivosti, dospěli k rozhodnutí, že Krále, kteříbyli
v Betlémě, zajmou a že je obžalují u Heroda jako rozněco
vatele nepokoje. Nevím, kdy se to mělo stát. V noci však jak
Králové v Betlémě, tak současně i všichni ostatní, kteří odpo
čívali ve stanech u jeskyně, spatřili ve spánku anděla, který
je vybídl, aby se vydali na cestu a jiným směrem se spěšně
vrátili Zpět. Lidé u jesliček spěšně vzbudili Josefa a řekli mu
to. A zatím, co se tito lidé připravovali na cestu a poručili
skládat stany, což se dálo s neuvěřitelnou rychlostí, spěchal
Josef do Betléma, aby těm, kteří tam spali, vše toto oznámil.
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Tito však v Betlémě většinu věcí zanechali a již na cestě se
setkali s Josefem, který jim oznámil svoje poselství, ale oni
mu sdělili, že se již dověděli totéž. V Betlémě jejich odchod
nezpozorovali, protože odešli tiše a beze všeho. Lidé si tam
tedy mohli myslet, že odcházejí ke svým lidem kvůli nějaké
modlitbě. Zatím, co se ještě Králové v pláči loučili v Jeskyni
jesliček, spěchal již jejich doprovod v oddělených skupinách,
aby mohli rychleji cestovat, různými cestami směrem na vý
chod pouští Engadi podél Mrtvého moře.

Králové úpěnlivě prosili, že by svatá Rodina měla ta
ké s nimi uprchnout a potom žádali, aby se alespoň Maria
s Ježíškem ukryla v jeskyni Abrahámově, aby kvůli nim
nebyli obtěžováni. Zanechali ještě mnohé věci svatému Jo
sefovi, aby vše rozdal. A svatá Panna jim darovala svůj
veliký závoj, který sňala s hlavy a kterým Jezulátko, když
ho nesla, vždy zahalovala. Všichni ještě vzali Jezulátko do
svých rukou a zanechali Marii navíc svoje lehounké, hed
vábné pláště. Potom nasedli na svá zvířata a spěchali od
tud. Spatřila jsem u nich venku na poli také i anděla. Uká
zal jim cestu, kterou by se měli ubírat. Na této zpáteční
cestě jich již nebylo ani zdaleka tolik a i jejich zvířata by
la naložená jenom trochu. Každý král cestoval vzdálen od
druhého asi jednu čtvrthodinu cesty a zmizeli téměř náhle.
Potom, co se zase znovu všichni spolu setkali v jednom
městečku, neputovali dále už tak rychle jako při svém od—
chodu z Betléma. Spatřovala jsem, že anděl putoval stále
před nimi a také jsem mnohdy viděla, že s nimi mluví.

Zahalená Maria se okamžitě odebrala s Jezulátkem do
jeskyně Marahy. l dary králů a všechno to, co zde zane
chali, odnesli pastýři, kteří se zde stále zdržovali v údolí
mezi tábořícími, za pomoci všech těch, kteří zde zůstali,
dovnitř do jeskyně.

Tři starší pastýři, kteří jako první pozdravili Ježíše, byli
od Králů zvlášť bohatě obdarováni. Když lidé v Betlémě
zjistili, že průvod odešel, byli Králové již v Engadi a údo
lí, kde tábořili, bylo až na několik stanových kolíků a na
stopy v pošlapané trávě zase jako obvykle tiché a klidné.

Příchod průvodu Tří králů přece jen v Betlémě vzbudil
veliký rozruch. Mnozí lidé litovali toho, že Josefovi nepo
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skytli přístřeší, jiní Krále pomlouvali jako dobrodružné
blouznivce, jiní spojovali jejich příchod s řečmi o obdivu
hodném zjevení, které měli pastýři. Spatřila jsem také, jak
před soudním domem v Betlémě bylo vydáno veřejné pro
hlášení ke svolanému lidu, že se člověk nemá držet všech
zvrácených úsudků a pověrečných zvěstí a že nikdo nemá
vycházet k obydlí oněch lidí před městem.

Když se potom lid znovu rozešel, spatřila jsem, že byl
do soudního domu dvakrát doveden Josef. Když tam šel
podruhé, přinesl s sebou něco z darů Tří králů a daroval
to starým Židům, kteří ho pozvali k rozhovoru a ti ho za
se propustili. Spatřila jsem také, že Židé jednu cestu, která
vedla do končiny u jesliček, která tam ale nevedla branou,
nýbrž od onoho místa, kde Maria toho večera jejich pří
chodu vyčkávala v Betlémě pod stromem, tak tuto cestu
uzavřeli napříč ležícím poraženým stromem. Dali zde také
postavit strážnou chatrč se zvonečkem, od něhož byla přes
cestu napjata šňůra, aby mohl být zadržen každý, kdo by
chtěl jít touto cestou. ,

Spatřila jsem také asi šestnáct vojáků u Josefa v jeskyni
jesliček. Když však mimo něho našli jenom Marii s dítětem,
vrátili se zpět a ohlásili to.

]osef ukryl dobře všechny dary Králů. V pahorku pod
jesličkami byli ještě jiné jeskyně, které neznal žádný člověk
a které Josef nalezl již jako chlapec. Pocházely z doby la
kubovy, který v době, kdy se Betlém tehdy sestával pouze
z několika chatrčí, zde nad jesličkami měl stan u svých stád.

Dary králů: kusy látek, pláště, zlaté nádoby, toho vše
_ho bylo použito po vzkříšení k první bohoslužbě. Měli tři
lehounké pláště a jeden velký a silný pro nepohodu. Ony
lehounké byly částečně žluté a červené ze zcela jemné vl
ny, vlály ve větru, když putovali. Při slavnostních příle
žitostech však Králové nosili hedvábné pláště v barvě pří
rodního lesklého hedvábí. Měli vlečku, která musela být
nošena a na svém lemu byla vyšívána zlatem. Měla jsem
také vidění, jak pěstovali hedvábí. V končině mezi zemi
Sairovou a Theokenovou jsem spatřila stromy s hedvábní
ky (bourci). Kolem každého stromu byl vyhlouben vodní
příkop, aby se housenky nemohly odplazit. 1 pod stromy
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byla pro ně nakladena potrava a na těchto stromech visely
skřínky, ze kterých vybírali na prst dlouhé kukly, od kte
rých odmotávali vlákno jako vlnu při předení. Připevnili
veliké množství těchto kukel před hruď a odvíjeli z nich
jemné vlákno, které navinovali na dřívko, na němž byl há
ček. Spatřila jsem také, že měli toto svoje spřádání hed
vábí upevněno mezi stromy. Užívali velmi jednoduchý
tkalcovský stav a onen pruh, který předli, byl dobře tak
široký jako moje postel.
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15.Návrat svaté Rodiny

Svatá Rodina se po odchodu Králů přestěhovala do dru
hé jeskyně. Spati'ila jsem, že Jeskyně jesliček je zcela vykli
zena, jenom oslík zde stále ještě stál. Všechno, ano i ohniště,
bylo odsud odstraněno. Spatřila jsem, že Maria je velmi klid
ná v tomto novém příbytku, který je nyní zařízen značně
pohodlně. Její lůžko je u stěny, vedle ní odpočívá Jezulátko
v podlouhlém košíčku, který je upleten ze širokých pruhů
lýka. Horní konec košíčku, tam, kde leh' hlavička Dítěte, je
zahalen šátkem; košík samotný stojí na vidlicovitém pod
stavci. Lůžko Matky boží a kolébka Jezulátka jsou odděle
ny od ostatní jeskyně pletenými stěnanu. Mnohdy sedí Ma
ria před touto stěnou a Dítě má vedle sebe. Dále od tohoto
prostoru má Josef svůj oddělený prostor. Nad touto oddě
lující stěnou vyčnívá zde ze zdi ven tyč, na které je upev
něna lampa. Spatřila jsem, že Josef donesl něco v jedné mis
ce a vodu ve džbánečku. Kvůli tomu, co potřebuje, Josef už
více nechodí do Betléma. To, co potřebuje, mu donesou pas

1.

Spatřila jsem, že nyní poprvé ke svaté Rodině přišel
z Hebronu Zachariáš. Plakal radostí, vzal Dítě na svoje
ruce a modlil se poněkud pozměněným způsobem chva
lozpěv, který pronesl při Janově obřezání. U Josefa zůstal
i následující den a teprve potom zase odešel.

Mnoho lidí, kteří šli na oslavu sabatu do Betléma, při
šlo také k Jeskyni jesliček, ale protože tam však Marii již
více nenalezli, odebrali se dále k městu.

Anna nyní znovu přišla k Matce boží: osm dní zůstala
u své mladší dcery, která byla provdána asi tři hodiny
cesty od Betléma na území kmene Benjamin a měla více
synů, mezi nimiž byl i ženich z Kány, kteří se později stali
učedm'ky. Svoji nejstarší dceru měla Anna u sebe; ta byla
větší než Anna a vypadal téměř tak stará. l Annin druhý
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muž, starší a větší než Jáchym, byl s ní. jmenoval se Eliud
a byl zaměstnán u chrámu, kde měl co činit s obětnírni
zvířaty. S ním měla Anna jednu dceru, která se také jme
novala Maria. Kolem Kristova narození mohla mít již šest
až osm roků. Se svým třetím mužem měla Anna jednoho
syna; byl také nazýván bratrem Páně. S oním vícenásob
ným provdáním svaté Anny bylo spjato jakési tajemství;
ona to činila na Boží příkaz. Milost, která způsobila, že se
stala plodnou s Marií, nebyla ještě vyčerpána, vypadalo to,
jako by určitě požehnání muselo být vyčerpáno.

Maria Anně všechno vyprávěla o Králích a Anna byla
velmi dojata, že Bůh z takové dálky přivedl tyto muže, aby
se poklonili Děťátku.Dívala se s dojetím na dary s podobný
mi slovy klanění a pomáhala vše uspořádat a i mnohé také
rozdala. Annina služebná je ještě u Marie. Když přebývali
v Jeskynj jesliček, byla vždy ve sklípku nalevo v této jeskyni.
Nyní spí v přístřešku, který jí josef zřídil před jeskyní. Anna
a její dcery spaly v ]eskyru' jesliček. Spatřila jsem, že Maria
dala Anně Jezulátko k opatrování, ona je nikomu nesvěři
la a toto vůči nikomu jinému neučinila. Spatřila jsem také,
což mě dojímalo, že vlásky Jezulátka, které jsou žluté a ka
deřavé, přecházely v jemné jasné paprsky světla, které jedno
skrze druhé prosvítalo. Domnívám se, že ony to činí,že vlás
ky jsou kadeřavé, neboť se proplétají kolem hlavičky, když
je umývají. Potom mu navléknou pláštíček. Vždy vidím, jak
11Marie, tak u Josefa a i u Anny uctivé dojetí a úctu k Jezu
látku, ale přece to všechno je zcela prostě jako u svatých,
vyvolených lidí. Dítě projevovalo svoji lásku ve vztahu
k matce, jakou jsem u takových malých dětí nikdy ještě nevi
děla. Anna je tak blažené, když hlídá Jezulátko, Maria jí ho
vždy dává na ruce.

V jeskyni, kde nyní Marie přebývá, jsou také ukryty dary
Králů. Spočívají v pletené skřínce v prohlubni ve zdi, která
je zcela ukryta.

Annin muž odcestoval s dcerami a služebnou domů.
Vzali s sebou mnohé z darů Králů. Anna je nyní zcela sa
ma u Marie a Josefa. Zůstává zde_ještě, dokud se znovu
nevrátí Eliud se služebníkem. —Spatřila jsem, jak s Marií
pletly a vyšívaly přikrývky.
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V Betlémě byli znovu vojáci, kteří prohledávali více do
mů a hledali novorozeného královského syna. Zvláště obtíž
ní byli svými otázkami jedné vznešené židovské šestineděl
ce. Do Jeskyně jesliček nepřišli, již jednou bylo přijato, že je
zde možno nalézt jen jednu chudobnou židovskou rodinu,
o které už dále nemůže být žádná řeč.K Josefovi však přišli
dva starší pastýři, kteří jako první přišli k jesličkám a varo
vali ho. A nyní jsem spatřila, jak Josef, Maria a Anna 5 Jezu
látkem asi necelou polovinu čtvrthodiny cesty od jeskyně
uprchli do hrobu pod velikým terebintem, pod kterým jsem
slyšela Krále zpívat. Strom stojí na jednom pahorku. Dole
na úpatí pahorku jsou šikmo ležící dveře, odkud můžeme
chodbou dojít ke zpříma stojícím dveřím, které vedou do
hrobu. V tomto prostoru před hrobem se často zdržují pastý
ři.Před tímto hrobem je pramen. Hrobová jeskyně sama ne
ní čtyřhranná, ale je do kulata. Veliký, na konci okrajů tro
chu rozšířený a jako vroubkovaný kamenný náhrobek, který
stojí na silných nohách nad kamenným základem, takže by
lo možno se dívat pod ním tímto prostorem. Vnitřek jesky
ně byl z bílého jemného kamene. Viděla jsem, jak tam v no
ci jde svatá Rodina se zakrytým světlem. V Jeskyni jesliček
teď nic nápadného nezůstalo. Lůžka byla svinuta a odne
sena, i všechno ostatní nářadí bylo odstraněno. Všechno
uvnitř vypadalo jako obydlí, které lidi opustili. Anna nesla
dítě před sebou v náručí. Josef a Maria šli vedle ní. Pastýři
je tam odvedli. Měla jsem při tom vidění, o němž již nevím,
zda je svatá Rodina také spatřila. Spatřila jsem ale kolem
Děťátka na Anniných rukou slávu v podobě sedmi těsně
spojených, nad sebou ležících andělských postav. V této slá
vě bylo ještě mnoho postav a po obou stranách svaté Anny,
Josefa a Marie jsem také ještě viděla světelné postavy, jako
by je vedly pod paží. Když prošli prvním vchodem, zavřeli
ho a vstoupili do nitra hrobové jeskyně.

Několik dní před Anniným návratem domů jsem spat
řila, že do hrobové jeskyně přišli k Marii pastýři a mluvili
o tom, že mají přijít lidé vyslaní vrchností, aby hledali jejich
Dítě. Josef ted' odnášel Jezulátko zahalené do svého pláště
pryč a spatřila jsem, že Panna Maria dobře půl dne 5 velikou
úzkostí seděla bez Dítěte v jeskyni.
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Když sem Eliud opět přišel z Nazareta s Anninou služ
kou, aby Annu odvedl, spatřila jsem v Jeskyní jesliček
dojemnou slavnost. Josef využil doby Mariiny nepřítomnosti
v hrobové jeskyní a s pastýři vyzdobil celou Jeskyní jesli
ček. Všude viselo plno květinových věnců, stěny a strop byly
zkrášleny a uprostřed připravil stůl. To, co z krásných ko
berců a látek Králů nebylo odneseno, bylo rozprostřeno na
podlaze, na které byla pyramida ze zeleně a květů, navršená
až k otvoru ve stropě. Nahoře na vrcholu seděla holubice.
Celá jakyně byla plna světla a lesku. DítěJežíš bylo umístě
no ve své proutěné kolébce nahoře na stole na stoličce.Sedě
lo řádně zpříma, jako na klíně své matky, když přišli Tři
králové. Josef a Maria stáli po jeho stranách, byli ozdobení
věnci a pili z jednoho poháru. Spatřila jsem, že se v jeskyni
zjevují kůry andělů. Všichni byli velmi šťastni a dojati: byla
to vzpomínková slavnost na zasnoubení Josefa a Marie.

Spatřila jsem, že po této slavnosti Anna 5 Eliudem odces
tovala. Vzali s sebou na dvou oslících věci z darů tří Králů,
takže ještě mnohé zde zůstalo.

Také svatá Rodina se nyní připravovala na odchod. Vi
dím, jak se jejich domácí majetek zmenšuje a že pletené
stěny a jiné zařízení, které Josef zhotovil, dávají pastýřům,
kteří si je odnesli.

Již dvakrát jsem spatřila svatou Pannu, jak v temnotě
odchází s Jezulátkem do Jeskyně jesliček a že je položila
na místo, kde se narodilo, na koberec na zemi a při tom
poklekla a modlila se a vtom jsem spatřila, jak světlo
osvěcuje celou jeskyni jako při jeho narození. Jeskyně je
nyní zcela vyprázdněna. Anna po svém návratu domů po
slala ještě jednou dva lidi, aby odnesli vše zbytečné, co již
nebudou při své cestě potřebovat. Spatřila jsem je, jak se
se dvěma naloženými oslíky vracejí zpět. Jeskyně, kterou
svatá Rodina obývala naposledy a také i Jeskyně jesliček,
byly nyní již úplně prázdné a tak důkladně vymeteny, ne
boť Josef je chtěl zanechat zcela čisté.

Avšak v noci před jejím odchodem do chrámu jsem spat
řila, že Maria a Josef se opravdu obřadně loučí s Jeskyní
jesliček.Nejprve umístili temně červenou pokrývku na místě
jeskyně, kde se Jezulátko narodilo, položili na něj Dítě a při
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tom se v kleče modlili. Potom položili na ni Dítě do jesli
ček a modlili se i zde, nakonec je položili na místo, kde by
lo obřezáno, a modlili se i tady. Mladou oslici zanechal Io
sef jako zástavu u svého příbuzného, neboť stále ještě měl
v úmyslu vrátit se do Betléma a v údolí pastýřů si najít pří
bytek. Mluvil o tom i s pastýři a řekl, že chce jen po jistou
dobu Marii dopravit k její matce, aby se teď mohla zotavit
z obtíží, které jí připran dosavadní příbytek a u pastýřů
zanechal nejrůznější věci.
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16. Mariino očist'ování

Před rozbřeskem dne se Maria s ]ezulátkem posadila na
oslíka. Díhě držela na svém klíně a měla s sebou i několik
přikrývek a jeden raneček na oslíku. Seděla na příčně polo
ženém sedátku s oporou pod nohy. Šly nahoru okolo pa
horku jesliček po východní straně Betléma a nikdo je ne
pozoroval. V poledne jsem je spatřila odpočívat u prame—
ne, který byl zaklenut a byly kolem něho lavičky. Sem přišlo
k Marii několik žen a donesly jí malé džbánečky a chleby.

Oběť,kterou s sebou nesla svatá Rodina, visela v jednom
košíku na oslíku. Koš měl tři přihrádky, dvě s ovocem, třetí
měla mřížku a byli v ní holubi. K večeru se uchýlili asi čtvrt
hodiny daleko od Jeruzaléma do jednoho domu vedle vět—
šího útulku, kde přebýval pár bezdětných manželů, kteří je
přijali s nesmírnou radostí. Bylo to mezi potokem Kedron a
městem. Viděla jsem také, že k těmto lidem zavítal onen
služebník a Annina služka na své zpáteční cestě domů, a ti
to lidé zde také objednali ubytování pro svatou Rodinu. Muž
se věnoval zahradničení, zastřihoval živé ploty a pečoval ta
ké o cesty. Jeho manželka byl příbuzná Jany Chuzovy. Zdálo
se mi, že jsou eseny.

Ještě po celý následující den jsem spatřila svatou Rodi
nu u těchto starých lidí před Jeruzalémem. Svatá Panna
byla ponejvíce sama v jedné místnosti s dítětem, které le
želo na nižším výběžku ve zdi na koberci. Maria se stále
modlila a zdálo se, že se připravuje na obětování. Přijala
jsem při tom vnitřní poučení, jak se máme připravovat na
přijetí svátostí. Spatřila jsem v její místnosti mnoho andě
lů, jak se klaní ]ezulátku. Maria byla zcela obrácena do se
be. Staří lidé vše dělali z lásky k Matce boží, museli mít
nějaké tušení o svatosti jejího Dítěte.

Spatřila jsem také vidění 0 knězi Simeonovi, byl to hu
bený, velmi starý muž s krátkým vousem. Měl ženu a tři
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odrostlé syny. Simeon přebýval u chrámu. Spatřila jsem ho,
jak prochází úzkou, dlouhou chodbou ve chrámových zdech
do jedné menší cely, která byla vybudována v silném zdivu
a měla jenom jediný otvor, jímž bylo možno shlížet dolů do
chrámu. Zde jsem spatřila tohoto starého muže, jak se vkleče
modlí ve vytržení. Předstoupilo před něho andělské zjevení
a řeklo mu, že druhého dne časně ráno má dávat pozor na
dítě, které jako první bude přineseno k obětování, to je Me
siáš, na nějž on tak dlouho čekal, potom v klidu zemře. Spat
řila jsem to krásně, celý prostor byl tak jasný a starý muž
zářil radostí. Potom se vrátil zpět do svého obydlí a vše ra
dostně vypravoval své ženě o andělově zvěsti, pak se opět
odebral k modlitbě. Nevídala jsem, že by se zbožní židé a
Izraelité při své modlitbě tolik kývali jako dnešní židé, viděla
jsem však dobře, že se bičovali. Spatřila jsem, že i Anna ve
své chrámové cele při modlitbě je ve vytržení a má také
vidění.

Časně zrána, když ještě byla tma, spatřila jsem svatou
Rodinu, jak se vydává do města do chrámu s oslíkem na
loženým zavazadly a s košem na cestu s obětmi, doprová
zena oběma dvěma starými lidmi. Nejprve vešli do dvora
ohrazeného zdí, kde postavili oslíka do jedné kůlny. Svatou
Pannu s Dítětem přijala jedna stará žena a dovedla je krytou
chodbou do chrámu. Nesla lampu, protože byla ještě tma.
Zde v této chodbě jim vyšel vstříc pln očekávání Simeon,
pronesl radostně několik slov k Marii, vzal Jezulátko a při
tiskl je na svoje srdce a spěchal potom jinou stranou do chrá
mu. již od včerejšího večera, když přijal andělovu zvěst, byl
plný toužebného očekávání, a zde, kde byla chodba pro že
ny, které přicházely do chrámu, vyčkával a nemohl se doč
kat jejího příchodu.

Ona žena dovedla nyní Marii až do předdvoří té části
chrámu, kde se mělo uskutečnit obětování a zde v předsí
ni je přivítala Anna a ještě jedna žena —Noemi, její dřívěj
ší učitelka. Simeon přišel do této chodby z chrámu a za
vedl Marii, která držela dítě na rukou, do nádvoří na
pravo od nádvoří žen, kde také stála pokladnice, u níž se
děl ]ežíš, když uviděl, jak ona vdova vhazuje svůj peníz,
svůj malý příspěvek. Stará Anna, které Josef předal košík
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s ovocem a holuby, je následovala s Noemi a josef se ode
bral na stanoviště mužů.

Ve chrámě věděli, že dnes přijde k obětování více žen.
Všechno již bylo k tomu připraveno. Na stěnách kolem hoře
lo mnoho pyramidových lamp. Plaménky hořely na kotou
čích na půlkruhovitém ramínku svícnu, které se lesklo tak
jasně jako světlo lampy. Na těchto kotoučcích visela i kuže
lovitá zhasínadla, jimiž se zhášely ony plamínky, když byly
zatlačeny do výše. Před oltářem na jehož rozích, kde vystu
povaly rohy, byla postavena truhla, jejíž dvířka byla otev
řená ven a tím vznikl podstavec pro opravdu prostornou
desku stolu. Na tuto desku byla položena nejprve červená
pokrývka, potom zase druhá průsvitná a bílá, které splývaly
až k zemi. Na čtyřech rozích byly zažehnuté víceramenné
lampy, uprostřed stolu pak stál koš v podobě kolébky a ved
le něj dvě oválné misky a dva menší košíky. Všechny tyto
košíky, jako i kněžský šat, které byly položeny na tento rohy
opatřený oltář, byly opalrovány v této truhlici, jejíž dvířka
vytvářela podporu stolní desky.Toto celé prostranství bylo
opatřené mříží. Po obou stranách tohoto chrámového pros
toru však byly řady stolic, jedny vyšší než druhé a na nich
seděli kněží a modlili se.

Simeon provedl Marii skrze oltářní mříž k obětnímu sto
lu, na němž vložila do košíčku, podobném kolébce, lezu
látko, zahalené do nebesky modré látky. Maria měla na sobě
blankytně modrý šat, bílý závoj a byla zahalena do žluta
vého, dlouhého pláště. Když dítě leželo v košíku, zavedl Si
meon Marii opět ven na místo, kde měly svoje stanoviště
ženy. On sám pak odešel před vlastní, pevně stojící oltář,
na němž ležela kněžská roucha a kde mimo něho se oblékali
ještě jiní tři kněží. A nyní se jeden postavil za oltář, druhý
před něj a dva po jeho stranách a modlili se nad Dítětem.
Nyní k Marii přistoupila Anna, dala jí holuby a ovoce ve
dvou na sobě postavených košíčkách a odešla s ní k oltářní
mříži. Zde zůstala Anna stát. Maria však vedena Simeonem
prošla mříží před onen oltářní stůl, kde do jedné z misek
vložila ovoce, do druhé mince, holuby však postavila ve
svém košíku na stůl. Simeon zůstal stát kousek od Marie
před stolem. Kněz, který stál za stolem, vyňal Dítě 2 košíčku
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do svých rukou, pozvedl je vzhůru a k různým stranám
chrámu a dlouho se modlil. Od něho převzal dítě Simeon,
který ho vložil do rukou Panny Marie a modlili se nad Marií
i nad Dítětem z jednoho svitku, který ležel vedle něho na
podstavci.

Nyní zase doprovodil Simeon Marii před mříž, odkud
pak s ní odešla Anna zpět na místo pro ženy, obklopené
mřížovím, tam zatím přišlo ještě asi dvacet žen se svými
prvorozenci. Josef a více jiných mužů stáli spíše v pozadí
na místě určeném pro muže.

Nyní dva kněží nahoře před pevným oltářem zahájili
bohoslužbu s kadidlem a modlitbami, a i kněží v oněch
řadách lavic se pohybovali při modlitbě, ale ne tolik jako
dnešní naši židé.

Když tato slavnost skončila, odešel Simeon k místu, kde
byla Maria, vzal dítě na svoje ruce a mluvil u vytržení, na
plněn radostí a velmi hlasitě. A když skončil, byla naplněna
Duchem i Anna a i ona dlouho mluvila. Dobřejsem spatřila,
že toto slyšeli všichni lidé, ale nepůsobilo to vůbec rušivé;
zdálo se, jako by tato hlasitá modlitba nebyla něčím neob
vyklým. Všichni však byli velmi pohnuti a prokazovali Marii
i jejímu Dítěti veliký projev úcty. Maria zářila jako růžička.
Ona navenek měla nejchudší oběť.Josef však dal Simeonovi
a Anně mnoho oněch trojhranných žlutých plíšků, aby jich
bylo použito pro účely chrámové služby a zvláště pro chrá
mové panny, které byly chudé a nemohly tak uhradit svoje
poplatky. Ne všichni lidé mohli dát svoje děti na výchovu
do chrámu. Jednou jsem také spatřila chlapce v péči Anny.
Domnívám se, že to byl syn šlechtice nebo krále, jeho jméno
jsem ale zapomněla. Slavnost očišťování žen jsem neviděla,
měla jsem však dojem, že všechny děti, které dnes byly obě
továny, přijaly zvláštní milost a že dnes byly přítomny i jud
ské děti z oněch nevinně utracených neviňátek. Když
bylo přesvaté Jezulátko položeno do košíčku v podobě ko
lébky na oltář, naplnilo chrám nepopsatelné světlo. Spatřila
jsem, že v tomto světle byl Bůh a viděla jsem nebe otevřené
až k nejsvětější Trojici.

Anna a Noemi potom opět doprovodili Marii do dvo
ra. Marie se s nimi rozloučila a setkala se opět s Josefem
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a s těmi starými lidmi, u nichž se ubytovali. Nyní ihned
vyjeli s oslíkem z Jeruzaléma a oni staří dobří lidé je ještě
kus cesty doprovázeli. Téhož dne došli do Betoronu a pře
nocovali v domě, kde se Maria naposledy zastavila před
třinácti léty na své cestě do chrámu. Sem vyslala Anna
svoje lidi, aby je vzali s sebou.



l7. Slavnostní vidění

Spatřila jsem také slavnost i v nadpozemském chrámě.
Bylnaplněn andělskými kůry; uprostřed nad nimi jsem spat
řila nejsvětější Trojici a v ní byla jakoby mezera. Uprostřed
kostela stál oltář a na něm strom se širokými listy, které
visely dolů, něco na způsob toho stromu, který byl příčinou
pádu do hříchu v ráji.

Svatou Pannu jsem spatřila, jak se s ]ezulátkem v náru
čí vznáší ze země vzhůru k oltáři a jak se ten strom na
oltáři před ní sklání dolů a rozplývá se. Veliký, jako kněz
oděný anděl s obrouěkou kolem hlavy se blížil k Marii.
Ona mu dala Dítě a on je položil na oltář. V témže oka
mžiku jsem spatřila nejsvětější Trojici opět tak jako vždyc
ky. Spatřila jsem, že anděl podal Matce boží malou jasnou
kouli, na níž byla postavička zavinutého dítěte a spatřila
jsem, jak se Maria s tímto darem vznáší nad oltářem. Nyní
jsem spatřila, jak se ze všech stran k Marii blíží mnoho
andělů se světly, kteří všichni tato světla podávali dítěti
na oné kouli, do něhož oni jako by vcházeli a opět vychá
zeli. A spatřila jsem, jak ze všech těchto světel se stává
jediné světlo nad Marii a Dítětem, které všechno osvěco
valo. Marie rozprostřela svůj široký plášť nad celou zemí.
Nyní nastala slavnost.

Věřím, že ono uvadnutí stromu poznání při tom, jak
se objevila Maria a ono přijetí Děťátka do nejsvětější Troji
ce, znamená ono opětné spojení padlého lidského pokolení
s Bohem. Mariiným prostřednictvím se stala ona rozptý
lená světla ve světle Ježíšově jediným světlem, které
všechno osvěcuje.
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18. Smrt svatého Simeona

Spatřila jsem, že Simeon po svém proroctví ve chrámě
doma onemocněl. Zřela jsem, že na svém loži napomínal
svoji ženu a svoje syny a sdělil jim svoji radost a viděla
jsem ho, jak umírá. Bylo kolem něho mnoho starých kněží
a židů, kteří se modlili.

Když zemřel, odnesli jeho tělo do jiné místnosti, kde
ho omyli, aniž by ho obnažili. Ležel na prkně plném otvo
rů nad měděnou vanou, do které stékala voda a jeho tělo
obmyli pod plátnem, které bylo napjato nad ním. Potom
na tělo nakladli zelené listy a keříky koření a pracně je
zavinuli do bílého plátna jako děťátko do povijanu. Mrtvo
la byla tak tuhá a rovná, až se mně téměř zdálo, že je celé
přivázáno k prknu. Večer byl pohřben. Neslo ho šest
mužů držících světla na prkně, které mělo nízký oblouko
vitý okraj, zanesli ho do vyzděné pohřební jeskyně, která
byla nedaleko chrámu v jenom pahorku. Dveře byly šik
mo zasazeny a stěny hrobu byly ozdobeny hvězdami a
postavami. Byla to podobná práce, jakou jsem vídala, že
ji používá i svatý Benedikt ve svém prvém klášteře. Mrt
vola byla složena uprostřed malé jeskyně, takže ji bylo
možno obcházet. Byl zde konán obřad a kolem mrtvoly
kladli nejrůznější věci, domnívám se i mince, kamínky,
chleby. Vše si dobře nepamatuji, domnívám se, že Simeon
byl spřízněn s Veronikou a skrze jejího otce se Zacha
riášem. Jeho synové sloužili v chrámě a byli 'vždy tajný
mi ]ežíšovými přáteli a jeho přívrženci a částečně před a
i částečně po Ježíšově nanebevstoupení se stali učedníky.
V čase prvního pronásledování vykonali mnoho pro cír
kevní obec.



19.Návrat svaté Rodiny do Nazareta

Spatřila jsem svatou Rodinu, jak se vrací daleko přímější
cestou do Nazareta, než když odtud cestovali dolů do Betlé
ma. Tehdy se vyhnuli všem městům a obcím a zavítali je
nom do domů, které stály o samotě; nyní však putovali pří
mou cestou, která byla mnohem kratší.

Josef měl ve svém rouchu něco na způsob kapsy a v ní
malé svitky žlutých, lesknoucích se slabých plíšků. Dostal je
od svatých Králů. Jidášovy stříbrňáky byly silnější a vypa
daly na způsob jazyka.

Spatřila jsem, jak svatá Rodina přišla do domu Anny
u Nazareta. Byla tam nejstarší Mariina sestra, Maria Heli
se svojí dcerou Marií Kleofášovou, jedna žena z městečka
Alžbětina a služebná Anny, která byla 11Marie v Betlémě.
Byla konána slavnost, jako při odchodu dítěte Marie do
chrámu; nad stolem hořela lampa a přítomní byli i staří
kněží. Ale vše se odehrávalo docela v tichosti. Všichni mě—
li velikou radost z Jezulátka, ale tato radost byla tichá a
vnitřní. Nikdy jsem u těchto svatých lidí neviděla příliš
vášně. Slavili malou hostinu a ženy jako vždy jedly oddě
leně od mužů. Na celý tento obraz si již více nevzpomi
nám, ale musela jsem při tom skutečně být přítomna, ne
bot' jsem se věnovala přímluvné modlitbě. V zahradě
Anny jsem spatřila navzdory ročnímu údobí ještě mnoho
hrušek a švestek a i jiné plody na stromech, ačkoliv listí
bylo již opadané.

Zapomínám stále říci, jak v tomto zimním údobí vídám
počasí ve Svaté zemi, protože mně všechno připadá tak při
rozené a vždy se domnívám, že to již každý přece musí vě
dět. Pozoruji často déšť a mlhu, mnohdy také sníh, který
však zase brzy zmizí. Vidím mnoho stromů, na kterých ještě
visí plody. Pozoruji během roku více žní a ona první je už
o našem jaru. Nyní v zimě vidím, jak lidé putují po cestách
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zahaleni a jak mají pláště přehmuty přes hlavu. O Svaté vá
noční noci vidím, jak je vše stále jako zelené a plné květů,
zvířata jsou veselá, na vinicích jsou již krásné hrozny a sly
ším zpěv ptáků, ale ihned nato je Opět všechno tiché a tak,
jak tomu obvykle bývá v tuto roční dobu. Pak jsem'spatřila
i onen strom před Betlémem, pod nímž stála Maria, když
josef pro ni hledal přístřeší, ale zatím, co zde stála, strom
byl stále zelený a poskytoval úkryt, ale potom zase znovu
byl uvadlý. Snad to všechno bylo jenom prokázánim a zna
mením úcty, ale svatá Panna to všechno také tak přijímala.
Pole pastýřů v této době bylo již zelené, neboť bylo zavla
žováno vodou.

Cesta z domu Anny až k josefovu domu v Nazaretě byla
dlouhá asi půl hodiny cesty a vedla mezi zahradami a pa
horky. Spatřila jsem, že josef mnohé u Anny naložil na pár
oslíků a že s Anninou služkou odešel před oslíky do Naza
reta. Marii doprovázela Anna, která nesla jezulátko.

Maria a josef neměli žádnou vlastní domácnost, o všech
no se jim starala Anna, která k nim často přichází. Spatřila
jsem, jak tam Annina služka donáší věci k jídlu v jednom
koši na hlavě a druhý v ruce.

Spatřila jsem svatou Pannu, jak plete nebo háčkuje suk
ničku. Po pravé straně měla upevněné klubíčko vlny a v ru
kou držela dvě, jak se domnívám, kostěné hůlky, u kterých
nahoře byly malé háčky. jedna je dlouhá dobře půl lokte,
druhá je kratší. Nad oněmi háčky je ještě určité prodloužení
hůlek, na něž se při práci vlákno navíjí a vytváří se tak stuha.
To, co je už uděláno, visí mezi oběma dvěma hůlkami do
lů. Tak pracuje vestoje nebo vsedě vedle jezulátka, které leží
v košíčku.

Svatého josefa jsem vídala, jak z dlouhých žlutých,
hnědých a zelených pruhů lýka splétá zástěny, veliké plo
chy a stropy nahoře v místnostech. Měl zásobu takových
tabulí v jedné chatrči vedle domu, kde ležely naskládány
na sobě. Do těchto stěn vplétal hvězdy, srdce i jiné vzory.
Myslela jsem na to, jak on ale vůbec netuší, že tak brzy
odsud musí odejít pryč.

Spatřila jsem, že svatou Rodinu v Nazaretě navštívila
také i Maria Heli, nejstarší sestra Panny Marie. Přišla se
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svatou Annou a měla s sebou svého vnuka, asi čtyřletého
chlapce, syna své dcery Marie Kleofášovy. Spatřila jsem,
jak svaté ženy sedí pospolu a laskají ]ezulátko a kladou
je chlapci na ruce. Bylo tomu zcela tak, jak je tomu i dnes.
Maria Heli přebývala asi tři hodiny cesty východně od
Nazareta v jednom malém místě. Měla dům stejně tak
dobrý, jako byl domek její matky Anny; tento dům má
dvůr obehnaný zdí s pramenem a pumpou a před ním je
kamenný žlab, do kterého teče voda, když si člověk stoup
ne dole na pumpu. Její muž se jmenoval Kleofáš. Její dcera
Maria Kleofášova, provdaná za Alefa, přebývala na dru
hém konci vísky.

Večer jsem spatřila, jak se svaté ženy společně modlí.
Stály před jedním malým stolečkem při stěně, na kterém
byla červená a bílá pokrývka. Ležel na něm svitek, který
Maria rozvinovala do výšky a upevnila na stěně. Na něm
byla vyšita světlými barvami postava. Vypadala jako mrt
vola, zabalená do dlouhého, bílého, přes hlavu přetaže
ného pláště a měla něco v ruce. Podobný obraz jsem ta
ké spatřila při oné slavnosti u Anny, když Maria putovala
k obětování do chrámu. Při modlitbě také hořela lampa.
Maria stála poněkud vpředu a Anna a Maria Heli po je
jích stranách. Skládaly svoje ruce křížem na prsou, spínaly
je dohromady a rozpínaly je. Maria četla z jednoho svitku,
který ležel před ní. Modlily se na jednom určitém tónu a
v určitém taktu, což mi připomínalo zpěv v chóru.



20. Útěk do Egypta

Když Herodes již neuviděl Krále, že by se vrátili, domní
val se zpočátku, že Ježíše nenašli a zdálo se, že celá věc již
poněkud usnula. Když však potom Maria již byla v Nazare—
tě, uslyšel Herodes o proroctví Simeona a Anny při oběto
vání a jeho starostlivost se zase probudila. Spatřila jsem ho
v tak velikém neklidu, jako tehdy, když Králové došli k Jeru
zalému. Radil se se starými Židy, kteří znovu předčítali
z dlouhých svitků Písma, navinutých na hůlkách. Rázem po
ručil také svolat mnoho lidí a dal je vybavit v jednom vel
kém domě zbraněmi a válečnou zbrojí. Bylo tomu jako u
nás, když jsou povoláváni vojáci. Spatřila jsem také, že za
pomoci těchto lidí ve zbroji obsadil různá místa kolem je
ruzaléma, místa, z nichž měly být do ]eruzaléma povolány
matky se svými dětmi; jejich počet dal Herodes již napřed
zjistit. Chtěl zabránit povstání, neboť se bál, co by bylo, až
by se tam donesla zvěst o zavražděni dětí. Tyto vojáky jsem
spatřila na těchto místech: v Betlémě, Gilgale a Hebronu.
Obyvatelé byli velmi poděšeni, protože nemohli vůbec tušit,
proč tam dostali vojenskou posádku. Vojáci na těchto mís
tech setrvali po dobu třičtvrtě roku. Vraždění neviňátek za
čalo, když byly Janovi asi dva roky.

V domě svaté Rodiny v Nazaretě byla ještě přítomna An
na a Marie Heli. Maria s děťátkem měla svoji oddělenou
ložnici a ložnici svatého ]osefa měla Maria Heli. Všechny
tyto prostory nebyly tak vysoké jako ostatní dům a byly vy
budovány jenom ze složených pletených stěn, ano i jejich
stropy byly z pletených rohoží. Kolem Mariina lůžka byl
ještě závěs nebo stříška; u jejich nohou leželo ]ezulátko na
zvláštním loži; když se napřímila, mohla je uchopit. Spatřila
jsem, jak před Josefovo lože přistoupil zářící mládenec a jak
s ním mluvil. Josef se vzpřímil, byl však ospalý a zase se
znovu uložil, tu spatřila jsem, že onen mladík ho nyní ucho
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pil za ruku a pozdvihl ho. Tak se vzpamatoval, povstal a
mladík potom zmizel. Pak jsem spatřila, jak jde dovnitř do
mu k hořící lampě a zažehl od ní světlo. Odešel před Marii
nu ložnici, zaklepal a otázal se, zda může vstoupit. Viděla
jsem, že vstoupil a mluvil s Marií, která neodhrnula svůj
závěs. Potom jsem spatřila, jak jde do stáje ke svému oslíku
a také do jedné místnosti, kde bylo nejrůznější nářadí a jak
vše pořádá. Maria vstala, ihned se oblékla na cestu a odešla
k Anně. [ tato vstala, i Marie Heli a chlapec. Nedovedu vy—
povědět, jak dojemný byl zármutek jak Anny, taki jejídcery.
Anna v slzách vícekrát objala Marii a přitiskla ji na svoje
srdce, jako by ji již nikdy neměla vidět. Sestra se vrhla na
zemi a vleže plakala. Teprve krátce před odchodem vzali ]e
zulátko z jeho lože. Všichni ještě přitiskli Jezulátko na své
srdce, i chlapec dostal Jezulátko, aby jej mohl obejmout. Ma
ria vzala Jezulátko do závoje před sebe, tento závoj byl upev
něn kolem ramen. Měla na sobě dlouhý plášť, který zaha
loval ji i Dítě. Přes hlavu měla veliký závoj, který obepínal
hlavu a vpředu po stranách tváře dlouze splýval dolů. Vše
dělala velmi klidně a rychle a učinila na cestu jenom málo
příprav, nespatřila jsem ani jednou, že by dítě rychle zavino
vala. Měla s sebou jenom málo věcí, mnohem méně, než do
vezli z Betléma. Byl to jenom malý uzlík a několik přikrývek.
]osef vzal také s sebou vodu a jeden koš s přihrádkarni, kde
byly chleby, džbánek a také živí ptáci. Na oslíku bylo pro
Marii s dítětem jedno příčné sedadlo s podnožkou. Maria
šla kus cesty s Annou napřed. Cesta vedla směrem k domu
Anny, přece však jen poněkud vlevo. Anna ji objala a požeh
nala, když tu se přiblížil Josef 5 oslíkem a Maria na něj vy
stoupila a odjeli. Bylo ještě před půlnocí, když dům opustili.

Jezulátku bylo dvanáct týdnů. Spatřila jsem třikrát čtyři
týdny. Viděla jsem pak Marii Heli, jak odchází do domu
své matky, aby odeslala Eliuda s jedním sluhou do Na
zareta; potom se se svým chlapcem vrátila zpět do svého
domova. Annu jsem spatřila, jak v ]osefově domě všechno
balí a posílá po Eliudovi a sluhovi do svého domu.

Svatá Rodina putovala této noci mnoha městečky a spat
řila jsem, jak teprve k ránu odpočívají pod jednou chatrčí a
osvěžuji se.
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Spatřila jsem, jak první noční odpočinek prožívají v jed
nom malém místě Nazara mezi Legio a Masalothem. Chudí
utlačovaní lidé zde, kteří poskytli svaté Rodině útulek, neby—
li žádní Židé, chodívali daleko po jedné horské cestě do Sa
maří do chrámu na hořeGarizim. Museli vždy pracovat jako
otroci na chrámě v Jeruzalémě a na jiných veřejných stav
bách. Svatá Rodina nemohla více jít dál a byla u těchto vy
vržených lidí velmi dobře přijata. Zůstali zde i celý násle
dující den. Při své zpáteční cestě z Egypta opět navštívili
tyto chudé lidi a také, když Ježíš poprvé putoval do chrámu
v Jeruzalémě a když se opět ubírali zpět do Nazareta. Tato
celá rodina se dala u jana pokřtít a přistoupila také k Ježí
šově obci.

jenom třiútočiště měla svatá Rodina na svém útěku k pře
nocování; zde, potom v Animu nebo Enganninu u poháněče
velbloudů a nakonec u lupičů. V ostatní dny odpočívali vždy
pouze ve skalních průrvách, v jeskyních a odlehlých pusti
nách, když se ubírali tolika namáhavými oklikami. Když sva
tá Rodina putovala dále z Nazary, spatřilajsemje, jak se ukrý
vají u jednoho velikého terebintu, u kterého bylo Marii tak
chladno na jejich cestě z Betléma; Herodovo pronásledování
bylo zde všude známo a situace tak nejistá. Pod tímto tere
bintem stála jednou Archa úmluvy; když ]osue shromáždil lid
a vybízel jej, aby se zřekli model.

Později jsem spatřila svatou Rodinu, jak se osvěžu
je u jednoho balšámového keře a u dalšího pramene. Na
jeho větvích udělali zářezy, ze kterých potom proudily
kapky balzámu do hrnečku. Jezulátko leželo s bosýma
nožičkama na Mariině klíně. ]eruzalém jim zůstal daleko
zpět po jejich levici a bylo ho možno spatřit na návrší.

Když svatá Rodina přecházela kolem hradeb Gazy, spat
řila jsem ji v pustině. Nedá se vylíčit, jak byla jejich cesta
obtížná. Putovali stále asi jednu míli východně od obvyklé
vojenské silnice, a protože se vyhýbali obecným útulkům,
trpěli ve všem nedostatek. Spatřila jsem je, že jsou zcela vy
čerpáni a bez vody (džbánky byly prázdné), vzdáleni od ces
ty, blížili se níže položenému místu, porostlému malými
keři. Svatá Panna sestoupila s oslíka a posadila se na usch
lou trávu. Tu najednou před nimi vytryskl do výše pramen

281



a rozlil se na této ploše. Spatřila jsem je, že se velmi zara
dovali. Josef vyhloubil studánku, dovedl k ní oslíka, který
vesele pil z naplněné prohlubně. Maria omyla Dítě v prame
ni. Osvěžili se. Krásně zasvi tlo i slunce, byli osvěžení i dojati
a strávili zde dvě až tři hodiny.

Svůj šestý noční odpočinek strávili, jak jsem spatřila,
v jedné jeskyni u hory poblíž města Efraim. Jeskyně se
nalézala v divoké skalní průrvě asi hodinu cesty od háje
Mambre. Spatřila jsem zde, jak svatá Rodina sem přichází
velmi vyčerpaná a zarmoucená. Maria byla velmi smut
ná a plakala. Odpočívali zde celý den. Aby byli osvěže
ni, událo se zde více zázraků. V jeskyni vytryskl pramen
a přišla sem divoká koza, která se dala podojit; i anděl
je zde utěšil. V této jeskyni se často modlíval jeden pro
rok. Zdržoval se zde jednou i Samuel a tady v okolí 0
patroval David ovce svého otce; modlíval se zde a dostal
od anděla i příkazy, také napomenutí a pokyn, aby
usmrtil Goliáše.

]ejich poslední útočiště na Herodově území bylo v blíz
kosti hranice směrem k poušti. Bylzde útulek pro poutníky,
kteří chtěli projít touto pustinou. Lidé, kteří útulek opatro
vali, jak “sezdálo, byli poháněči velbloudů. Tito lidé byli
zpustlí a provozovali také i loupežnictví. Přece ale svatou
Rodinu přijali přátelsky. Toto místo leží několik hodin od
Mrtvého moře.

Jednou jsem také spatřila, že Maria vyslala posla k Alžbě
tě, který potom donesl jeji dítě na jedno velmi skryté místo
v pustině. Zachariáš šel tehdy kousek cesty až k jistému
potoku, kde Alžběta s dítětem přesedla na vor z trámů, od
tud šel Zachariáš do Nazareta touže cestou, kterou Maria
putovala po své návštěvě od Alžběty. Spatřila jsem ho na
cestě. Snad se chtěl něco dozvědět. Je tam několik lidí, kteří
jsou zarmoucení nad Mariiným odchodem. Za jedné jasné,
hvězdné noci jsem zahlédla svatou Rodinu, jak putuje dá
le písečnou pustinou pokrytou nízkými keři. Spatřila jsem
to tak živě, jako kdybych sama s nimi společně tou pusti
nou cestovala. Leželo zde pod těmito keři mnoho nebezpeč
ných hadů, svinutých do kruhu. S hlasitým syčením se blížili
k cestě a vysunovali svoje hlavy proti svaté Rodině, která
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přecházela kolem nich obklopena a chráněna světlem. Spat
řila jsem i jiná zvířata s velikými ploutvemi jako křídly na
červenavém těle, s krátkýma nohama a hlavou, podobnou
rybám. Prudce vyrážely k letu nad zemí. Konečnědošla sva
tá Rodina touto končinou k jedné veliké průrvě v zemí, jako
ke stěně vykotlané cesty. Zastavili se zde, aby si odpočinuli.

Poslední místo v Judsku, jímž procházeli, mělo jméno
Mara. Myslela jsem při tom na rodiště Anny, ale toto to
nebylo. Zdejší lidé byli velmi divocí a zpustlí a svatá Ro
dina zde od nich nemohla dostat nic pro osvěžení.

Když odsud putovali dále pustou končinou, neuměli si
již téměř více pomoci, neboť neměli a nenašli žádnou ces
tu a před sebou spatřili temné neschůdné horské výšiny.
Maria byla velmi vyčerpaná a smutná. Klečela s Dítětem,
i Josef, a úpěnlivě se modlili k Bohu. Tu přiběhlo více di
vokých, velikých zvířat jako lvi, běhali kolem nich a byli
docela přátelští. Spatřila jsem, že byli posláni, aby jim uká
zali cestu. Dívali se na pohoří, běželi směrem k němu a
znovu se vraceli podobně jako pes, který tam chce někoho
dovést. Spatřila jsem, jak konečně svatá Rodina zvířata ná
sleduje. Putovali přes pohoří a procházeli velmi nepříjem
nou krajinou.
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21. Svatá Rodina u lupičů

Stranou cesty nocí prosvítalo vstříc poutníkům světlo.
Vycházelo z chatrče jednoho člena zdejší lupičské tlupy,
vedle níž viselo na jistém stromě, aby přilákalo cestující.
Cesta zde byla na určitých místech překopaná a byly přes
ni nataženy také šňůry s miskami, aby zpozorovali
poutníky, kteří na ně narazili. Tu jsem spatřila, že jeden
muž asi s pěti druhy okamžitě obklíčili svatou Rodinu.
Přišli se zlým úmyslem. Když však spatřili Dítě, spatřila
jsem zářící paprsek, který jako šíp pronikl do srdce to
hoto muže, který nyní svým druhům přikázal, aby těmto
lidem nic zlého nedělali. [ Maria spatřila tento paprsek.
Lupič dovedl tedy svatou Rodinu do svého domu a vy—
pravoval své ženě, jak se jeho srdce pohnulo. Tito lidé byli
zpočátku velmi ostýchaví a prostí, což vůbec neodpovída
lo jejich způsobům; jak se zdálo, přece se však postupně
přibližovali a postavili se kolem svaté Rodiny, která se po
sadila v jednom koutě na zem. Jednotliví muži přicházeli
a odcházeli a ona žena donesla Marii také chleby, ovoce,
plást medu a pohár s nápojem. [ oslíka dovedli pod stře
chu. Žena Marii uvolnila jednu místnost, kam jí donesla
vaničku s vodou, aby se mohlo Jezulátko vykoupat. Usuši
la také Marii na ohni plenky. Muž byl tak pohnut, že řekl
své ženě: toto hebrejské dítě není žádné obyčejné, popros
ženu, abychom směli naše rnalomocné dítě umýt ve vodě,
ve které se umyje její dítě, snad mu to pomůže. Když že
na chtěla svoji prosbu přednést svaté Panně, dostala od
Panny Marie, dříve než tak učinila, pokyn, aby svého ma
lomocného chlapečka umyla v této vodě, která potom, co
se Jezulátko vykoupalo, byla mnohem jasnější než před
tím. Chlapec byl asi tříletý a byl plný malomocenství. Při
nášeli ho sem v náručí. Tam, kde se ho dotkla voda, pa
dalo z něho dolů malomocenství jako šupiny do vody na
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dno vaničky. Lupičův chlapec byl čistý a uzdraven. Žena
byla bez sebe radostí a chtěla Marii i Dítě obejmout. Maria
však tomu napřaženou rukou zabránila a nepřipustila, aby
se dotkla ani jí, ani Dítěte. Řekla však ženě, že má vyko
pat prohlubeň až na skálu a vlít tam tuto vodu; potom
může této vody vždy k tomuto účelu užívat. Maria s ní
promlouvala ještě dále a přijala od ní slib, že při první
příležitosti uprchne z tohoto místa. Všichni lidé byli velmi
radostní. Stavěli se kolem svaté Rodiny a dívali se na ni
s obdivem. Během noci přišli i další členové těchto zlotřil
ců, jimž tito vyprávěli o chlapcově uzdravení. Bylo o to
lik obdivuhodnější, že lupiči prokazovali svaté Rodině ta
kovou úctu, protože jsem za noci spatřila více jiných lidí,
které přilákalo světlo k chatrči, jak byli zajati a spatřila
jsem, jak byli zahnáni hlouběji do lesa do jedné veliké jes
kyně. Tato jeskyně byla jejich vlastním sídlem; její vchod
byl velmi skrytý a přes tento vchod bylo houští. V ní byl
nadbytek všeho. Šaty, koberce, maso, kozy, ovce a ještě
mnoho jiného lupu. Spatřila jsem také uloupené chlapce
ve věku sedmi až osmi let, jak je opatruje jedna stará že
na, která zde v této velké jeskyni hospodařila.

Maria nespala, seděla zcela tiše na svém lůžku na zemi.
Časně ráno putovala svatá Rodina dále. Lupič a jeho ro

dina by si rádi podrželi svatou Rodinu ještě dále u sebe,
opatřili ji potravinami a doprovázeli kolem četných jam kus
cesty.

Když se tito lidé s mnohým pohnutím loučili, pronesli
podivuhodná slova ke svaté Rodině: „Pamatujte na nás,
kamkoli přijdete!" Po těchto slovech jsem měla vidění, že
tento uzdravený chlapec se stal oním dobrým lotrem, který
na kříži pronesl k ]ežíšovi: „Vzpomeň si na mne, až přijdeš
do svého království!" Tato žena pak odešla k lidem, kteří se
usídlili u balšámové zahrady.

Odtud putovala svatá Rodina dále pustinou a když opět
ztratili každou stopu, seběhla se kolem nich nejrůznější zví
řata, veliké ještěrky s křídly a i hadi, kteří jim ukazovali
cestu.

Když později již více nemohli nalézt žádnou cestu píseč
nou pustinou, spatřila jsem velmi roztomilý zázrak. Po obou
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stranách cesty vypučela rostlina, růže z ]ericha, se svými ku
drnatými větvičkami, květy uprostřed a rovnými kořeny. Ra
dostné k ní přistoupili a kam jenbylo možno dohlédnout, všu
de ji spatřili, jak vždy znovu vyráží další takové rostliny a tak
neustále dál podél jejichcesty. Spatřila jsem, jak bylo svaté Ro
dině sděleno, že v pozdější době budou lidé této země tyto
rostliny sbírat a budou ji směňovat cizím poutníkům za chléb.
Jméno této rostliny znělo Géza nebo Goza.

Nato jsem spatřila, jak přišli do jednoho místa a do jisté
končiny, které se jmenovalo jako Lepe nebo Lape. Je zde
mnoho kanálů a příkopů s vysokými hrázemi a spatřila
jsem, že se svatá Rodina převáží na voru z klád přes vo
du. Oslíka postavili do nějaké prohlubně nebo kádě a Maria
s Dítětem seděla na jedné kládě. Dva oškliví, hnědí, polonazí
muži 5 rozpláclými nosy a odulými rty je převáželi přes ře
ku. Přišli jen k odlehlým domkům tohoto místa, lidé zde
byli tak drsní a nemilosrdní, že oni, aniž se s někým pozdra
vili, pokračovali kolem dál. Domnívám se, že to bylo první
pohanské, a to egyptské město. Deset dní v židovské zemi
a deset dní touto pustinou.

Spatřila jsem svatou Rodinu na egyptském území a to
v rovinaté zelené krajině se stády dobytka. Na stromech
zde byly upevněny obrazy model, vyhlížely jako zavinuté
postavy v peřince ze širokých obinadel, na kterých byly
postavy nebo písmena. Tu a tam jsem spatřovala, jak lidé
zavalité, tučné postavy k těmto obrazům model přistupo
vali a uctívali je. Svatá Rodina se odebrala k jedné chatrči,
kde stál i dobytek, aby si zde odpočinula. Zvíře vyšlo ven,
aby jim udělalo místo. Měli nouzi ve vší stravě, neměli
chleba ani vody. Maria pro dítě vůbec neměla pokrm. Ni
kdo jim nic nedal. Na tomto útěku protrpěli veškerou lid
skou bídu. Konečně přišlo několik pastýřů, aby dali do
bytku napít, avšak ani tito by jim nic nedali, kdyby o to
nebyl josef poprosil. Tu otevřeli pramen a dali jim trochu
vody. Později jsem spatřila svatou Rodinu velmi vyprah
lou a bezmocnou v jednom lese. Při východu z lesa stál
štíhlý, tenký datlovník, plody rostly nahoře na vrcholku,
vytvářely společně určitý hrozen. Maria s ]ezulátkem na
ruce šla k tomuto stromu a pozvedla k němu vzhůru Dítě,

286



tu se strom se svým vrcholkem sklonil jako by klečel, do
lů, takže s něho mohli sbírat všechny plody. Strom setrval
v tomto postavení. Spatřila jsem, že Maria mnohé z plodů
dělila druhým nahým dětem, které z posledního místa za
nimi běžely.

Čtvrt hodinu cesty od tohoto stromu stál nesmímě sil
ný strom téhož druhu, který byl dutý a veliký jako dub.
Ukryli se v něm před lidmi, kteří táhli za nimi. K večeru
jsem je spatřila ve hradbách rozpadlého města, kde přeno
covali.
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22. Balšámová zahrada

Další den pokračovala svatá Rodina ve své cestě pusti
nou - písečnou, divokou krajinou a zde naprosto bez vo
dy, téměř hynoucí, seděli u písečného pahorku. A svatá
Panna se úpěnlivě modlila k Bohu a tu vytryskl napravo
vedle ní najednou čistý proud vody; tu, když Josef odstra
nil malý kopeček písku, byla z něho krásná a jasná stu
dánka. Udělal pro vodu stružku a pramének obtékal po
měrně veliký prostor a zase mizel v místě, kde vytryskl.
Osvěžili se zde, Maria Jezulátko umyla, Josef napojil oslíka
a naplnil vak vodou. Spatřila jsem nejrůznější zvířata, jako
želvy, jak se zde kolem svaté Rodiny zcela přátelsky u té—
to vytékající vody osvěžují.

Onen prostor zalitý vodou se záhy pokryl zelení a po
tom tam vyrostlo mnoho balša'mových křovin. Když se svatá
Rodina vracela z Egypta, mohla se již u těchto balšámových
keřů osvěžit. Usídlili se tam také lidé; přece to, co postavili
pohané, bylo všechno uvadlé a suché, začalo se tomu dařit
teprve tehdy, když sem přišli lidé, kteří ve své zemi poznali
svatou Rodinu. Domnívám se, že sem přišla i ona žena, jejíž
dítě se uzdravilo z malomocenství v té vodě, v níž se vykou
palo Jezulátko. Ona se brzy odpoutala od lupičů, chlapec
však u nich zůstal dále.

Balšámové houští obklopovalo zahradu, v jejímž středu
stálo více jiných plodonosných stromů. Později zde byl vy
kopán ještě druhý veliký pramen, aby tak byla zavodněna
celá zahrada, neboťjinak, kdyby tato voda nebyla přimísena,
byl by tento nový pramen býval škodlivý. Spatřila jsem, že
volové, kteří uváděli ono kolo do pohybu, tam nikdy ne
mohli být donuceni žádným způsobem k práci od sobotního
poledne až do pondělního rána.
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23. Svatá Rodina přichází do Heliopole

Spatřila jsem svatou Rodinu na cestě do Heliopole. Od
místa posledm'ho noclehu ji doprovázel jeden dobrý muž,
který, domnívám se, byl z lidí, kteří pracovali na onom
průplavu, přes který se dali přepravit. Putovali po velmi
vysokém, dlouhém mostě přes širokou řeku Nil. Zdálo se,
že má více ramen. Přišli na jedno místo před bránu města,
které bylo obklopeno něčím na způsob místa pro procház
ky. Zde stála na podstavci se sloupem, který byl nahoře
užší než dole, veliká socha modly s volskou hlavou, která
držela v rukou něco v podobě zavinutého dítěte. Socha
modly byla do kruhu obklopena kameny, podobnými lavi
cím nebo stolům, na něž lidé pokládali svoje oběti. Neda
leko od této modly stál značně veliký strom, pod kterým
se usadila svatá Rodina, aby si odpočinula.

Neodpočinuli si pod tímto stromem ani chviličku, když
povstalo zemětřesení a modla se zakymácela a spadla. Po
vstal sběh lidu a pokřik mezi lidmi a přiběhlo sem z blíz
kosti mnoho dělníků, kteří pracovali na průplavu. Avšak
dobrý muž, který je doprovázel, odvedl svatou Rodinu do
města. Byli již téměř u východu z tohoto posvátného okrs
ku, když je obklopil zděšený lid a hněvivě je napadl vý
hrůžkami a spíláním. Tu se zas země zachvěla a veliký
strom se vyvrátil a jeho kořeny se vytrhly ze země do vý
še a povstala louže se špinavou vodou, do níž socha mod
ly zapadla tak hluboko, že stěží bylo vidět rohy a několik
zlých lidí tam spadlo spolu s ní. Svatá Rodina nyní klid
ně odešla do města, kde zavítali do veliké místnosti jedno
ho stavení se silnými zdmi a s mnoha prostory, bylo to
v blízkosti jednoho pohanského chrámu. Také ve městě se
zřítily ve chrámech sochy model.

Heliopole se také jmenovala On. Asenat, manželka
egyptského Josefa, se zde zdržovala u modlářského kněze
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Putifara a zde také studoval Diviš Aeropagíta. Heliopolis se
rozprostírá do dálky kolem řeky, která zde vytváří mnoho
ramen. ]iž zdálky je vidět vysoko položené město. Je tam
mnoho míst, která jsou překlenuta a pod kterými protéká
řeka. Lidé přeplouvají ramena řeky na trámech, které pro
tento účel leží ve vodě. Spatřila jsem zcela obdivuhodné
trosky budov, veliké kusy silného zdiva, poloviny věží a ta
ké ještě i v blízkosti celé chrámy. Spatřila jsem sloupy jako
věže, na něž se dalo kolem nich po jejich vnější straně vy
stoupit.

Svatá Rodina přebývala pod jednou nižší sloupovou
chodbou, kde také měly vestavěny svoje příbytky ještě i jiní
lidé. Prostory této chodby byly podepřeny krátkými okrouh
lými a čtverhrannými sloupy. Nahoře nad tím vedla cesta,
po které lidé chodili i jezdili. Naproti těmto prostorám byl
jeden pohanský chrám se dvěma dvory. Josef si zřídil před
svým příbytkem lehkou přístavbu ze dřeva. 1jeho oslík byl
zde. Celý prostor byl pak rozdělen tenkými stěnami z běla
vého dřeva, jak je Josef vždy sám zhotovoval. Zpozorovala
jsem také poprvé, že za jednou takovou stěnou měli také
ukrytý malý oltářík ve zdi, kde se modlívali, zejména pak
jeden stoleček pokrytý červenou pokrývkou a přes ni jinou
bílou a průsvitnou a na něm lampu.

Spatřila jsem, že svatý ]osef pracuje doma a často
i venku. Zhotovoval dlouhé hole s kulatými knoflíky, také
i menší, nízké trojnohé stoličky s držadlem, aby se daly
uchopit, jakýsi druh košů. Zhotovoval četné a lehké stěny
z bělavého dřeva, pletené a šestihranné i osmihranné leh
ké věžičky, z tenounkých, lehkých, dlouhých prkének, kte
rá se nahoře sbíhala do špičky a byla zakončena knof
líkem. Byl v nich i otvor, takže tam mohl dokonce sedět
i jeden muž jako v nějakém strážním domečku. Na vnější
straně byly tu a tam upevněny stupně, aby se na to da
lo i vystoupit. Spatřila jsem takové věžičky stát tu a tam
i před pohanskými chrámy a i na plochých střechách. Lidé
seděli uvnitř. Byly to snad strážné domečky nebo domky,
které poskytovaly stín.

Spatřila jsem svatou Pannu, jak tká koberec a jak se obírá
i jinou prací, při které měla vedle sebe jednu hůl, na které
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nahoře byla upevněna ozdoba, nevím už více, zda předla
nebo dělala něco podobného. Spatřila jsem také častěji, že ji
i Jezulátko navštěvují lidé. To leželo vedle ní v kolébce po
dobné loďce na zemi. Mnohdy jsem spatřila, že tato kolébka
stojí na určitém podstavci jako na koze na řezání dřeva. Bylo
zde jenom málo Židů a viděla jsem, jak jen tak obcházejí
kolem, jak by neměli jiní žádné právo zde žít.

Severně od Heliopole, mezi tímto městem a Nilem, kte
rý se tam rozděluje na mnoho ramen, ležela země Gosen
a v ní jedno město, kde mezi průplavy bydlelo mnoho Ži
dů, kteří ale byli ve svém náboženství velmi zpustlí. Více
z těchto Židů se znalo se svatou Rodinou a Maria vyko
návala pro tyto lidi nejrůznější práce a za to dostávala
chleba a potraviny. Židé v zemi Gosen měli jeden chrám
a srovnávali ho s chrámem Šalamounovým; byl ale mno
hem odlišnější.

Nedaleko před svým obydlím vybudoval Josef místo
pro modlitebnu, kde se shromažďovali k modlitbě se sva
tou Rodinou zde přebývající Židé, kteří před tím žádné ta
kové místo neměli. Tento prostor uzavírala nahoře kopule,
kterou mohli otevřít, takže potom stáli pod širým nebem.
Uprostřed tohoto prostoru stál obětní stůl, pokrytý bílou
a červenou pokrývkou nebo oltář, na němž ležely svitky.
Knězem nebo učitelem byl jeden starý muž. Zde nestáli
muži a ženy tak odděleně při modlitbě, jako tomu bývalo
v Zaslíbené zemi. Museli stát na jedné straně a ženy na
druhé.

Svatá Rodina přebývala v Heliopoli něco přes jeden rok,
ale od Egypťanů musela tolik vytrpět, neboťse zřítily sochy
model, byli těmito lidmi nenávidění a pronásledováni. Josef
zde měl také nouzi o tesařskou práci; protože tito lidé zde
stavěli velmi napevno. Krátce před tím, co Heliopoli opustili,
dozvěděla se svatá Panna andělovým prostřednictvím 0 za
vraždění betlémských dětí. Josef a Maria byli velmi zarmou
ceni a Jezulátko, které již mohlo chodit a bylo rok a půl
staré, plakalo po celý den.
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24. Zavraždění nevinných dětí

Spatřila jsem, jak do Jeruzaléma přicházejí matky se
svými chlapci od nejmenších až po dvouleté z různých
míst z okolí Jeruzaléma, Betléma, Galgaly a Hebronu, kam
Herodes přeložil vojáky, kde prostřednictvím tamějších
představených vydal rozkaz k tomu, aby se na tuto cestu
vydali. Spatřila jsem, jak mnohé ženy až od arabských
hranic sem do Jeruzaléma přivádějí svoje děti. Měly sem
více jak jednodenní cestu. Matky došly k městu v různých
skupinách. Všechny byly zavedeny do jedné velké budovy
a muži, kteří je doprovázeli, byli odesláni zpět. Lidé přišli
zcela vesele, neboť věřili, že dostanou odměnu.

Budova, kam uvedli matky s dětmi, neležela daleko od
domu, kde později přebýval Pilát. Tato budova byla odlehlá
a tak obehnána zdi, že z venku nemohlo být slyšet, co se
odehrává vevnitř. Jedna brána vedla skrze dvě zdi do veli
kého dvora, který byl ze třístran obklopen budovami. Budo
vy nalevo a napravo měly jenom jedno poschodí, ona pro
střední, která vypadala jako stará, zpustlá synagóga, měla
poschodí dvě. Ze všech tří budov vedly do dvora brány.
Prostřední budova byla soudní dvůr, neboťjsem před ní na
dvoře spatřila kamenné kvádry a sloupy se železnými řetězy
a takové stromy, které se daly k sobě přivázat a zase prudce
a rychle uvolnit, aby na nich byli lidé roztrhání.

Matky odvedli skrze dvůr do oněch postranních budov
a zde je zavřeli. Zpočátku se mně zdálo, jako kdyby by
ly v jistém druhu nemocnice nebo lazaretu. Když teď uvi
děly, že jsou oloupeny o svoji osobni svobodu, bylo jim
úzko a začaly plakat a nařikat.

V sousedním domě byla na úrovni nádvoří veliká míst
nost, jako vězení nebo strážnice, v horním poschodí však byl
sál, ze kterého do dvora vedla okna. Spatřila jsem, že v tomto
sále byli shromážděni soudci, kteří před sebou na stole měli
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ležet svitky. ] Herodes zde byl. Měl korunu a na sobě rudý
plášť,vypodložený bílou kožešinou černělemovanou a přihlí
žel obklopen druhými u okna vraždění. Matky byly předvo
lány jednotlivě se svými chlapci z postranních budov do oné
veliké haly pod soudním sálem. Přivstupu jim žoldáci odňali
děti a vynesli je skrze bránu do dvora, kde dvacet z nich bylo
zaměstnáno tím, že meči a kopím probodávali jim srdce a
hrdlo. Částečně to byli ještězavinutí kojenci,které matky nes
ly na ruce, částečně chlapci v pletených sukénkách. Vojáci je
ani nesvlékali, probodávali jim krčky a srdce a odvlékali je na
jednu hromadu, držíce je za ručičku nebo nožičku. Byl to
strašlivý pohled. Matky byly potom ve veliké hale vojáky na
tlačeny jedna na druhou a když zpozorovaly osud svých dětí,
vypukly ve strašlivý nářek, rozcuchávaly si vlasy a navzájem
se objímaly. Konečně stály tak stlačeny, že se vůbec nemohly
hýbat. Domnívám se, že vraždění trvalo až do večera.Zavraž
děné děti byly ve dvoře nahromaděny do veliké jámy. Spatřila
jsem, jak v noci spoutané matky vojáci zase odvádějí zpět do
jejichdomovů. [ na jiných místech byly děti vražděny. Trvalo
to více dní.

Jejich počet mně byl ukázán jedním číslem, které znělo
jako ducen a které jsem musela tak často sčítat, až z to
ho vyšel celkový počet, domnívám se, že jich bylo sedm
set a sedm nebo sedmnáct.

Ono místo vraždy neviňátek v Jeruzalémě bylo později
soudním dvorem nedaleko soudního dvora Pilátova; přece
v jeho době bylo velmi změněno. Spatřila jsem, že při Kristo
vě smrti se hrob zavražděných dětí propadl. Objevily se je
jich duše a odebraly se odtud.

Alžběta s Janem uprchla do pustiny. Hledala dlouho, až
nalezla jeskyni a pobyli tam čtyřicetdní .Spatřilajsem však, že
potom jeden esen ze společnosti na hoře Horebu, příbuzný
Anny z chrámu, zpočátku jen osm dní, později dnů čtrnáct,
mu nosil stravu a napomáhal. Ian mohl být také před Hero
dovým pronásledováním ukryt rovněž v blízkosti svého
otcovského domu; avšak z Božího vnuknutí uprchl do pusti
ny, protože měl vyrůstat o samotě odloučen od styku s lidmi
a od obvyklého lidského pokrmu. Spatřila jsem, že tato pusti
na byla úrodná. Rostly zde plody, bobule a byliny.
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25. Svatá Rodina putuje do Matareje

Svatá Rodina kvůli pronásledování a stále ubývající práci
pro Josefa Heliopoli opustila. Putovali po vedlejších cestách
ještě hlouběji do země, jižním směrem k Memfidě. Když ne
daleko Heliopole procházeli jedním malým městem, posadili
se v předdvoří jednoho pohanského chrámu, aby si odpo
činuli, tu zřítila se socha modly a rozbila se. Měla volskou
hlavu s třemi rohy a více otvorů v těle, kam se mohly vsuno
vat oběti a spalovat. Povstal nad nimi sběh pohanských kně
ží, kteří zadrželi svatou Rodinu a ohrožovali ji. leden kněz
však ostatním v jejich jednání navrhl, že by bylo lepší dopo
ručit Bohu těchto lidí, při čemž připomínal, jaké rány se do
stavily na jejich předky, když oni tento lid pronásledovali a
jak v noci před jejich odchodem zemřel v každé rodině prvo
rozený. Nato v klidu svatou Rodinu propustili. Tento po
hanský kněz brzy nato s více ze svých lidí odešel do Ma
tareje a připojil se ke svaté Rodině a tamější židovské obci.

Putovali nyní až k Tróji, místu na východním břehu Nilu
proti Memfidě. Město bylo veliké, avšak velmi blátivé. Měli
v úmyslu zde zůstat, nebyli zde však přijati, ani nemohli
vůbec dostat vodu k napití, ani pár datlí, o které prosili.
Memfis ležela na západním břehu Nilu. Řeka zde byla velmi
široká a byly v ní i ostrovy. Z této strany Nilu byla také část
města a ve faraónově době zde byl i veliký palác se zahra
dami a jednou vysokou věží, se které se často faraónova
dcera rozhlížela po okolí. Spatřila jsem také místo, kde ve
vysokém rákosí bylo nalezeno dítě Mojžíš. Město Memfis
bylo rovné třem městům a leželo, jak z této strany Nilu, tak
i z oné a vypadalo to, že k němu náleží i Babylón, který
ležel východně od řeky, ale níže po proudu. Vůbec za doby
faraónovy byla ona končina kolem Nilu mezi Heliopolí, Ba
bylónem a Memfidou tak zastavěna vysokými kamennými
hrázemi, budovami a průplavy tak spojena, až se zdálo, že
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všechna jsou jediným městem. Nyní v dobách svaté Rodiny
bylo toto vše již odděleno a přerušeno tím, že mnohé leželo
zpustlé a v troskách.

Z Tróje nyní putovali opět severním směrem po proudu
řeky proti Babylónu, který byl vystavěn špatně a blátivě.
Putovali mezi Nilem a Babylonem ve směru, kterým sem
přišli, opět kus cesty trvající asi dvě hodiny zase zpět. Celá
cesta byla tu i tam poseta zničenými budovami. Musili také
překročit jedno malé rameno řeky nebo průplavu a odešli
nyní do Matary, která se nalézala na pruhu země, takže ji
Nil obtékal na dvou stranách. Město bylo z větší části velmi
špatné, vybudováno z datlového dřeva a pevného bahna a
pokryto sítím, takže zde Josef získal mnoho stavebních zaká—
zek. Zhotovoval pevnější domy z pletených stěn a na tom
vybudoval ochozy, kde se dalo chodit.

Zde přebývali v tmavém klenutém sklepení v osamělé
krajině na straně k pevnině, nedaleko od oné brány, kterou
přišli. josef opět postavil lehkou přístavbu před tímto skle
pením. Také zde se zřítila při jejich příchodu rnodla v jed
nom malém chrámě a později všechny modly v okolí. je
den kněz uklidnil také zde lid připomenutím egyptských
ran. Později, když se kolem nich shromáždila malá
obec Židů a obrácených pohanů, přenechali jim kněží malý
chrám, v němž při jejich příchodu spadly modly a Josef ho
zařídil jako synagogu. Byl jakýmsi otcem této obce a zavedl,
že řádně zpívali žalmy, neboť zdejší bohoslužba Židů byla
zcela zanedbána.

Zde přebývala jen několik velmi chudých Židů, žili v bí
dě v ubohých jamách a děrách. V židovském městě mezi
Onem a Nilem však žilo mnoho Židů a měli řádný chrám.
Byli však zcela oddáni hrozné modloslužbě. Měli zlaté tele,
modlu a volskou hlavu, kolem níž stály malé sošky zvířat
jako tchoři nebo fretky, umístěné pod malými nebesy. Toto
byla zvířata, která měla člověka ochraňovat před krokodý
ly. Měli také i napodobeninu Archy úmluvy a v ní strašné
věci. Provozovali potupnou modloslužbu, při níž v jedné
podzemní chodbě se oddávali nejhoršímu smilstvu a domní
vali se, že takto má být zplozen Mesiáš. Byli velmi zatvrzelí
a nechtěli se vůbec polepšit. Později však sem přišli mnozí
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z tohoto města, které bylo vzdáleno nejvýše dvě hodiny. Ne
mohli však sem dojít přímo, protože jim v cestě byly průpla
vy a hráze a tak museli obcházet kolem města On oklikou.

Židé v zemi Cosen se již seznámili se svatou Rodi
nou v městě Onu a Maria pro ně už tam zhotovovala mnoho
ženských ručních prací, pletla a vyšívala, zhotovovala i po
krývky a jiné věci. Nikdy však nechtěla zhotovovat zbytečné
a také přepychové věci, ale jenom to, co vždy bylo nutné a
šaty určené k modlitbě. Spatřila jsem, že ženy jí práci přiná
šely a požadovaly, aby to zhotovila podle módy nebo jejich
marnivosti a že Maria jim vše vrátila, ačkoliv nutně potře
bovala mzdu a tyto ženy na ni hanebně hubovaly.

Svatá Rodina zpočátku npěla velikou nouzí. Nedostá
valo se jí zde dobré vody ani dřeva. Obyvatelé tady vařili
pomocí suché trávy a rákosí. Svatá Rodina ponejvíc použí
vala studené pokrmy. josef dostal mnohou práci, vylepšo—
val lidem jejich chatrče. Lidé však s ním jednali téměř jako
s otrokem, dávali mu jenom tolik, co sami chtěli. Někdy
přinesl domů něco za svoji práci, jindy vůbec nic. Zdejší
lidé byli velmi nešikovní, když stavěli svoje chatrče, nedo
stávalo se jim dřeva a i když tu a tam ležel nějaký kmen,
neměli přece žádné nářadí pro zpracování dřeva, neboť
měli jenom kamenné nebo kostěné nože. josef si s sebou
vzal a donesl i nejnutnější nářadí.

Svatá Rodina se zde brzy poněkud zařídila. Měli malé
stolečky a židličku a pletené stěny, také i řádné místo pro
oheň. Egypťané jídávali vsedě na holé zemi. Ve stěně této
klenuté místnosti, kde spala Maria, jsem spatřila vyhlou
bený výklenek, který udělal svatý Josef, v němž bylo lůž
ko pro Ježíše. Maria spala vedle něho a často jsem spat
řila, jak v noci klečívala před ]ežíšovým lůžkem a modlila
se k Bohu. ]osef spal v jiné místnosti.

Modlitebna svaté Rodiny byla v jedné oddělené chod
bě. Josef a svatá Panna tam měli svoje zvláštní místa a i le—
žíš zde měl svůj kouteček, kde při modlitbě seděl, stál ne
bo klečel. Svatá Panna měla něco na způsob oltáříku, před
nímž se modlívala. Malý stoleček s červenou a bílou pokrýv
kou, který se dal sklápět, byla to deska před výklenkem ve
zdi, kterou se obvykle uzavíral. V prohlubenině ve zdi se
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nacházelo něco na způsob svatyně. Viděla jsem malé kel'fč
ky v kalichovitých hrncích a přececelý,i když uschlý stonek
s lilií, který kdysi v Josefově ruce rozkvetl, když ve chrá
mě byl losem vyvolen jako manžel určený pro svatou Pannu
a ještě něco jako jemné, slabé, do kříže postavené bílé hůl
ky v kruhu. Kvetoucí stonek lilie byl vrcholem hole Josefovy
a byl upevněn ve schránce, silné asi půl druhého palce, zkři
žcné hůlky stály v průhledné schránce. Bylo to pět bílých
hůlek o síle většího stébla slámy. Stály zkříženy a uprostřed
převázány na způsob malého snopku. Máme-li vidění, nedá
vá člověk pozor na takové věci, vždyť pohled na svaté by
tosti je tak strhující.

Spatřila jsem, jak se svatá Rodina musela živit jenom
ovocem a špatnou vodou. Dlouho neměli žádnou dobrou
vodu a Josef již chtěl se svými měchy odejít s oslíkem k ono
mu prameni u balšámových keřů v pustině, aby vodu při
vezl, když svatá Panna po své modlitbě byla vybídnuta an
dělským zjevením, aby odkryla vodní pramen vzadu za
svým příbytkem. Spatřila jsem ji na náspu, v němž byl jejich
příbytek, jak sestupuje k níže položené odlehlé prostoře me
zi rozpadlými valy dolů, kde stál velmi silný, starý strom.
Měla v ruce hůl, na níž byla malá lopatka, jak ji tamější li
dé často nosí na cestách a tuto hůl zaryla u stromu do ze
mě a nato vytryskl krásný čistý pramen. Radostně spěchala,
aby zavolala Josefa, který při hloubení pramene objevil, že
v hloubce již dříve byl vyzděný pramen, který byl jenom
vyschlý a zasypaný. Josef ho jenom obnovil a vyložil ho
krásně novými kameny. U tohoto pramene ze strany, kudy
sem přišla Maria, byl velký kámen, téměřjako oltář a domní
vám se, že to také oltář býval.

Zde také později svatá Panna na slunci často sušila ša
ty jim i Ježíškovi, když je vyprala. Tento pramen zůstal
lidu neznám a užívala ho jenom svatá Rodina, dokud Je
žíš nebyl tak veliký, že již sám vykonával různé malé po
chůzky a také své matce přinášíval vodu. Tu jsem jednou
spatřila, jak si také přivedl k prameni i jiné děti a nabí
zel jim k pití vodu pomocí prohnutého listu. Protože to
to všechno děti vyprávěly svým rodičům, přišli k prameni
i jiní lidé, avšak tento pramen zůstal k užívání hlavně Ži
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dům. již v době svaté Rodiny pramen uzdravoval malo
mocné a později, když již nad jejich příbytkem byl vybu
dován kostelík a kdy se dalo vedle hlavního oltáře sestou
pit dolů do místnosti, ve které nejprve přebývali, spatřila
jsem pramen obklopený příbytky, jak ho používají proti
malomocenství a podobným chorobám. [ sami Turci udr
žovali v kostelíku světlo a obávali se, že by byli postiženi
neštěstím, kdyby to zrušili. Nakonec jsem spatřila, že pra
men je zde opuštěný a obklopen jenom stromy.

Spatřila jsem, jak Ježíš jako chlapec poprvé donesl své
matce vodu z pramene. Maria se modlila, když se chlapec
odplížil s měchem k prameni a donesl vodu. Maria byla
nepopsatelně dojata; když ho uviděla, jak se vrací a v kle
če ho prosila, aby to už nikdy neopakoval, aby sám do
pramene nespadl. Ježíš však odpověděl, že si dá pozor.
On si to přeje vykonat a to vždy, když ona to potřebuje.
Když josef pracoval nepříliš vzdálen od domu a zapomněl
si nějaké nářadí zde položené, pak jsem viděl, jak mu ho
Ježíš přináší. Ježíš jako chlapec dával pozor na všechno.
Domnívám se, že radosti, které z něho měli, musely pře
konat všechno jejich utrpení. Byl zcela jako obyčejné děti
a přece nepopsatelně moudrý a spravedlivý a znal a rozu
měl všemu; a spatřil jsem, jak Maria i Josef nad tím byli
často ve zcela nevypověditelném pohnutí.

Když chlapec ]ežíš donesl lidem uháčkovane' a uplete—
né přikrývky, které zhotovila jeho matka, aby vydělala na
chleba, spatřila jsem zpočátku, že často bývá poškádlen
a zarmoucen. Potom si lidé svatou Rodinu velmi zamilova—
li a spatřila jsem, že ostatní děti dávaly ]ežíšovi fíky a datle
a mnozí lidé hledali u svaté Rodiny útěchu a pomoc. Každý
nemocný říkal: Chceme jít k ježíšovi. Spatřila jsem, jak chla

Ěec vykonává nejrůznější vzkazy a často odchází až do obceidů vzdálené jednu nu'li,aby za práci, kterou vykonala jeho
matka, donesl chléb. Mnohá ošklivá zvířata mu nic zlého
neudělala, ale byla k němu zcela přátelská, dokonce i hadi.
Když jsem ho jednou spatřila, jak jde s ostatními chlapci do
této obce, plakal hořce nad jejich mravním úpadkem.

Když chlapec ]ežíš šel poprvé sám do obce Židů, měl
na sobě prvně hnědou sukénku, kterou mu utkala Maria,
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dole byla lemována žlutými kvítky. Spatřila jsem ho, jak
se cestou modlil vkleče. Zjevili se mu dva andělé a mluvili
o Herodově smrti. Syn však rodičům o tom neřekl nic.



26. Návrat svaté Rodiny z Egypta

Spatřila jsem svatou Rodinu, jak opouští Egypt. Herodes
byl již delší dobu mrtev, oni se ale ještě nemohli vrátit, pro
tože nebezpečí stále ještě hrozilo. Spatřila jsem svatého Jose
fa, který byl nadále zaměstnán tesařskou prací, jak je jed
noho dne velice zarmoucený, neboť mu lidé ničeho nedali a
tak ani nic nemohl donést domů, kde byl velký nedostatek.
O samotě klečel venku pod širým nebem a modlil se. Byl
velice zarrnoucen, přebývání mezi tímto národem bylo stá
le více nesnesitelnějši. Tito lidé slavili ohavnou modloslužbu
a obětovali dokonce i zmrzačené děti. Kdo obětoval zdravé
dítě, domníval se, že je velmi zbožný. Mimo to měli svou
skrytou, ještě ohavnější modloslužbu. [ Židé ve své obci mu
byli úděsní.

Když Josef tak zarmoucený se modlil k Bohu o pomoc,
spatřila jsem, že k němu přistoupil anděl a řekl mu, že se má
nyní vzchopit a následujícího rána odejít z Egypta po obvyk
lé vojenské silnici, není se třeba bát, neboť on bude s nimi.
Spatřila jsem, jak Josef tuto zprávu přinesl svaté Panně a Ježí
šovi - pak zabalil jenom málo nářadí a věcí na oslíka.

Příštího rána, protože se roznesla zvěst o jejich rozhod
nutí odcestovat, přišlo mnoho zarmoucených lidí za nimi a
přinesli nejrůznější dárky v malých košíčcích z lýka. Více
žen také dovedlo s sebou svoje děti. Byla mezi nimi jedna
vznešenější paní s dítětem, kterému bylo již více let, a které
nazývala dítětem Mariiným, protože nadarmo dlouho touži
la po dítěti a dostala ho pak po Mariině modlitbě. Tato žena
darovala chlapci Ježíši trojhranné žluté, bílé i hnědé peníze;
Ježíš se při tom podíval na svoji matku. Chlapec této ženy
byl později přijat Ježíšem mezi jeho učedníky a dostal jméno
Deodatus. Ona matka se jmenovala Mira.

Lidé byli nad odchodem svaté Rodinž' upřímně zarmouceni. Bylo zde více pohanů než Židů. idy zde nebylo
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možno odlišit jako Židy, tak hluboko upadli do modlosluž
by. Přece i zde byli lidé, kteří se radovali, že svatá Rodina
odchází. Pokládali je za čaroděje, kteří všeho dosáhnou pro
střednictvím nejvyššího z ďáblů. Doprovázeni všemi těmito
přáteli odcházeli mezi Onem a městem Židů a od Onu se
ubírali jižním směrem, aby se dostali k oné balšámové zahra
dě, aby se tam osvěžili a nabrali zásobu vody na cestu. Za
hrada již byla upravená. Balšámové keře byly již tak vysoké
jako úměrná vinná réva a obklopovaly ve čtyřech řadách
zahradu, která měla jeden vchod a kde zatím vyrostly nej
různější ovocné stromy jako datlovníky a sykomory. Pra
men obtékal dokola celý tento prostor. Zde se jejichprůvodci
s nimi rozloučili. Avšak svatá Rodina zde potom prodlévala
několik hodin. Josef zhotovil z lýka malé nádobky. Byly u
vnitř vysmoleny a velmi hladké a pohledné. S načervenalých
balšámových větviček nyní olámal jetelovité lístky a na tato
místa navěsil tyto lýkové nádobk , aby tak získal a shro
máždil pro cestu kapky balzámu. sto tam, kde se zotavili,
zhotovoval takové nádobky a lahvičky z lýka ke každodenní
potřebě. Svatá Panna zde prala a sušila prádlo. Potom, co
se všichni zde osvěžili, putovali dále po obecné vojenské
silnici.

Spatřila jsem mnoho obrazů jejich celé cesty, která pro
ně byla bez zvláštního nebezpečí. Maria byla velmi často
zarmoucena tím, že pro chlapce Ježíše byla chůze v roz
žhaveném písku tak obtížná. Josef mu zhotovil z lýka stře
víčky, které byly pevně uvázány až přes kotníky, a často
jsem vídala, jak se v tichu zastavili a Maria vysypala Ježí
šovi písek ze střevíců. Ona sama nosila jenom opánky. Je
žíš nosíval svoji hnědou sukénku a musil často sedět na
oslíku. On, Maria a Josef měli na hlavách ochranu proti
žhavým slunečním paprskům —široká stínítka z lýka, kte
rá upevnili pruhem látky pod bradu.

Spatřila jsem, že mnohá místa obcházejí, jenom si ještě
vzpomínám na jedno jméno Ramsses. Konečně jsem je spat
řila v Gaze, kde prodleli dobu tří měsíců, kde bylo plno po
hanů. Josef nechtěl putovat do Nazareta, ale do Betléma;pře
ce byl nerozhodný, protože slyšel, že nad Judskem vládne
Archelaus, který byl také velmi krutý. Konečně se mu zjevil
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anděl, který mu oznámil, aby odešel do Nazareta. Anna ještě
žila. Jenom ona a několik příbuzných vědělo o místu pobytu
svaté Rodiny.

Spatřila jsem v jednom vidění sedmiletého chlapce Ježíše,
jak putuje mezi Marií a Josefem při jejich návratu z Egypta
do Judska. Oslíka jsem u nich neviděla. Oni sami nesli svoje
ranečky. Josef byl asi o třicet let starší než Maria. Spatřila
jsem je na jakési silnici vedoucí pustinou, vzdálené asi dvě
hodiny cesty od Janovy jeskyně. Chlapec Ježíš se při svém
putování díval směrem k oné končině a spatřila jsem, že se
jeho duše obrátila k Janovi. Současně jsem viděla, že se Jan
v jeskyni modlí. Anděl s postavou chlapce k němu přistoupil
a řekl mu, že v dáli kolem přechází Spasitel. Spatřila jsem,
že Jan spěchá z jeskyně ven s rukama rozpjatýma ke konči
ně, kudy kolem putoval jeho Spasitel. Poskakoval a tančil
radostí. Tento obraz byl nesmírně dojemný. Janova jeskyně
se zde nacházela hlouběji v pahorku, nebyla o mnoho širší
než jeho lůžko, ale dovnitř byla poměrně hlubší. Vyskočil
ven jedním malým otvorem. Napříč nahoře byl otvor, kte
rým sem vpadalo světlo. V jeskyni jsem spatřila na ráko
sovém podstavci plásty medu a vysušené kobylky, které by
ly žluté a kropenaté a dobře tak veliké jako raci. Pustina,
kde se Ježíš postil, je od této vzdálena čtyřihodiny. Jan měl
kolem beder oblečenou kůži. Anděl, který k němu přišel,
měl podobu a postavu chlapce jeho stáří. Spatřovala jsem
ho už dříve menšího a později většího. Vypadalo to, jako by
vyrůstal zcela řádně spolu s ním. Objevil se a zase zmizel.
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27. Jan jako dítě vyrůstá v pustině

Jan byl již dlouho v pustině, když se svatá Rodina vracela
zpět z Egypta. To, že se tak brzy ocitl na pustině, se stalo
hlavně působením Božího vnuknutí. I jeho vlastní touha ho
tam přivedla, vždy byl osamělý a obrácený do svého nitra.
Nikdy nebyl v jakékoli škole. Duch svatý ho v pustině vy
učoval. již od jeho dětství se o něm mnoho mluvilo. Divy
kolem jeho narození byly známy a často spatřovali světlo
kolem chlapce. ]iž záhy mu Herodes strojil úklady a před
povražděním neviňátek uprchla Alžběta s Janem do pustiny.
Uměl běhat a svedl si pomoci a když nepřebýval daleko od
první Magdaleniny jeskyně, Alžběta ho mnohdy navštěvo
vala.

V jeho šestém nebo sedmém roce jsem spatřila, jak ho
jeho matka odvádí do pustiny. Když Alžběta odváděla
chlapce pryč z domova, Zachariáš přítomen nebyl, a pro
tože cítil bolest, odešel, aby nemusel vidět rozloučení, ne
boť lana velmi miloval. Přece mu však dal svoje požeh
nání, neboť vždy žehnal Alžbětu i lana, kdykoliv odchá
zel. ]an měl oblek z kůže, s levého ramene napříč přes
prsa'a záda mu splýval dolů, pod pravým ramenem byl
sešitý, jinak jiný oděv nenosil. Jeho vlasy byly hnědavé
a temnější než vlasy Ježíšovy. V ruce nosíval bílou hůl,
kterou si vzal z domova a vždy v pustině ji měl s sebou.

Tak jsem spatřila, jak ho jeho matka Alžběta vede ve
svých šlépějích za sebou; byla to vysoká, velmi zahalená,
čilá stará žena s malým, jemným obličejem. Často vyběhl
napřed, byl velmi upřímný a dětský, přece však nebyl roz
ptýlený. Spatřila jsem je, jak přecházejí řeku, nebyl zde
žádný most, přes řeku se dostali, sedíce na trámu, který
zde ležel ve vodě. Alžběta, velmi rozhodná paní, veslovala
pomocí větve. Směřoval'i nyní východním směrem a přišli
do jedné průrvy, která ve výši nebyla pustá a skalnatá, ale
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na svém dně byla porostlá keři a zvláště mnoha jahodami,
ze kterých Ian občas jednu snědl. Když již ušli kus cesty
do oné průrvy, Alžběta se s Janem rozloučila. Požehnala
mu, přitiskla ho na svoje srdce, políbila obě tváře a na če
lo, potom se obrátila a vracela se, ale ještě často se za ním
v pláči obracela, on však b l zcela bezstarostný a klidně
kráčel dál do oné průrvy. šla jsem s ním a měla úzkost,
že dítě odchází daleko od své matky a že již více nena
lezne cestu domů. Tu jsem však přijala vnitřní upozomě
ní, že se nemám starat, že dítě ví, co dělá. Šla jsem nyní
s ním a spatřila jeho další celý život v pustině v mnoha
obrazech a on sám mně často vyprávěl, jak v oné pustině
si dělal újmu a jak umrtvoval svoje smysly a jak vždy stá
le jasněji a zřetelněji viděl, jak byl nepopsatelným způso
bem poučován o všem, co ho obklopovalo. Spatřila jsem
ho však jako dítě, které si hraje se zvířaty a s květinami.
Zvlášť důvěrně se k němu chovali ptáci, sedali v letu na
jeho hlavu, když šel a modlil se, sedali si také na jeho hůl,
kterou často položil šikmo do větví, takže se na ni po
sadilo mnoho ptáků, které on pozoroval a zcela důvěrně
s nimi jednal. Spatřila jsem ho, že také jde za mnohými
zvířaty do jejich doupat, dává jim potravu, hraje si s nimi
nebo je vážně pozoruje.

Tam, kde se průrva končila,byla krajina poněkud otevře
nější a Jan pronikl až k jednomu malému jezeru s bílým
pískem a rovným břehem. Spatřila jsem ho, jak jde daleko
od břehu do vody a jak k němu řiplouvaly všechny ryby
a jak s nimi zcela důvěrně jedná. il v této končině delší čas
a spatřila jsem, že si zde v křoví upletl z větví chatrč, kde
spal; byla zcela nizounká, ne větší, než aby v ní mohl ležet.

Zde i později jsem u něho spatřovala často zářícípostavy,
anděly, se kterými bez bázně, přece však zbožně a důvěrně
se stýkal, zdálo se, že ho vyučují a na různé věci ho upo
zorňují. Na svoji hůl připevnil i jedno příčné rameno, takže
to tvořilo kříž a připevnil na to i široký pruh ze sítí nebo
kůru se stromu, které vlálo jako vlečka; hrál si s ní tak, že
s ní kýval sem a tam. Zatím, co přebýval v této končině
pustiny, spatřila jsem, že ho jeho matka dvakrát navštívila,
nesešli se však spolu na tomto místě, on musel dobře vědět,
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když přicházela, neboť vždy jí šel veliký kus cesty naproti,
aby se s ní setkal. Alžběta mu donesla tenounkou hůlku a
tabulku, aby na ni mohl psát.

Po smrti svého otce přišelJan potají do Judy, aby Alžbětu
potěšil. Po určitou dobu se u ní ukrýval. Ona mu vypra
vovala mnohé o Ježíšovi a o svaté Rodině a on si jednotlivé
věci poznamenával vrypy na svoji tabulku. Alžběta si přála,
aby s ní šel do Nazareta, on to však nechtěl učinit a odešel
zase zpátky do pustiny.

Herodovi vojáci přepadli a velmi zle jednali se Zacha
riášem, když putoval se svým stádem do chrámu, bylo to
na jedné úvozové cestě před Jeruzalémem na straně obrá
cené k Betlému. Vojáci ho odvedli do jednoho vězení na té
straně hory Siónu, kde později učedníci vždy vystupovali
vzhůru do chrámu. Jednali s ním ale strašně, mučili ho a
konečně probodli, protože nechtěl prozradit místo, kde se
Jan zdržuje. Alžběta byla v této době u Jana pustině. Když
se vracela do Juty, Jan ji kus cesty doprovázel. Jan se opět
vrátil zpět, avšak Alžběta se v Jutě dozvěděla zprávu 0 za
vraždění svého muže a dala se do velikého nářku.

Zachariáše pohřbili jeho přátelé v blízkosti chrámu. On
ale není oním Zachariášem, který byl zavražděn mezi chrá
mem a oltářem a kterého jsem spatřila, když vstali mrtví při
Ježíšově smrti na kříži ze svých hrobů, jak vystupuje z chrá
mové zdi tam, kde starý Simeon měl svoji modlitebnu a jak
se sem tam prochází ve chrámě. Tento poslední Zachariáš
byl zavražděn při jednom spom, který vznikl mezi mnohý
mi, když se přeli o rodu Mesiášově a o jistých právech a po
stavení jednotlivých rodin ve chrámě.

Alžběta již nemohla více pro zármutek zůstat v Jutě bez
Jana, vrátila se k němu zpět do pustiny, kde po krátké době
zemřela a byla pohřbena jedním esenem, příbuzným to chrá
mové Anny. V domě v Jutě, který byl velmi dobře zařízen,
bydlela její neteř. Jan po smrti své matky ještě jednou přišel
potají domů a potom odešel ještě hlouběji do pustiny a od
té doby byl zcela sám. Spati'ila jsem ho, jak obchází Mrtvé
moře po jeho jižní straně, potom na východním břehu Jordá
nu až nahoru ke Kedaru, ano, až do končiny proti Gessuru
putuje od pustiny k pustině. Když přecházelz jedné pustiny
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do druhé, vídala jsem ho, jak v noci proběhne širé roviny,
kde jsem potom dlouho spatřila ]ana Evangelistu, jak prodlé
vá pod vysokými stromy a píše. Pod těmito stromy rostly
keříky s bobulemi, které on jedl. Spatřila jsem ho též, jak
něco jí z jedné byliny, která měla pět kulatých lístků jako
jetel a jednu bílou květinu. Podobné rostlinky, jenom menší,
rostly také u nás doma pod houštinami, jejich lístečky chut
naly nakysle a já je jako dítě také jedla, když jsem sama
pásla dobytek, protože už tehdy jsem vídala, že Jan je jídal.
Spatřila jsem ho také, jak z děr ve stromech a z mechu v ze
mi vybírá hnědé kousky a pojídá je, pokládala jsem je za
med divokých včel, který se tam často vyskytoval. Kůži, kte
rou si donesl z domova, obtočil nyní kolem svých beder a
kolem ramen mu visela hnědá, huňatá přikrývka, kterou si
sám upletl. V pustině byla zvířata s vlnou, která kolem něho
chodila jako ochočená, a také i velbloudi s dlouhou srstí na
krku, kterou si od něho nechali docela klidně vytrhávat, a
spatřila jsem, že z takového materiálu stáčel vlákna a z nich
spřádal přikrývku, kterou míval přes sebe přehozenou, když
se opět objevil mezi lidmi a křtil.

Spatřila jsem ho, jak je stále v důvěrném styku s anděly,
kteří ho poučovali. Spával pod širým nebem na tvrdé skále,
běhával přes drsné kamení, trnírn a bodláčím, bičoval se trni
tými pruty, pracoval do únavy se stromy a kameny a pro
dléval v modlitbě a nazírání. Razil cesty, připravoval pěšiny
a upravoval prameny. Často jsem ho viděla, jak svou hůlkou
píše do písku, vídala jsem ho také, že zcela bez pohybu ve
vytržení klečí nebo stojí, modlíce se s rozpjatýma rukama.
Jeho otužování a umrtvování bylo stále přísnějšía jeho mod
litba delší a usilovnější. Spasitele spatřil tváří v tvář skutečně
jenom třikrát, ale Ježíš byl v duchu u něho a také i Jan, který
stále byl v prorockém vytržení, spatřoval v duchu Ježíšovo
putování.

Spatřila jsem ]ana jako silného, urostlého, vážného muže
u jedné vyschlé prohlubně v pustině. Zdálo se, že se modlí,
a sestoupila na něho záře jako světelný oblak. Připadalo mně
to, jako by vyplynul z výšin z oněch nadpozemských vod.
Sjelna něho jasný zářícíproud vody dolů do oné prohlubně.
Když jsem hleděla na tento proud, nespatřila jsem ]ana více
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na okraji této prohlubně, ale přímo v ní a zalitého touto září
cí vodou a ona prohlubeň byla celá naplněná velikou září.
Potom jsem ho znovu zase Spad-Hastát na okraji, jako to
bylo na začátku. Nespatřila jsem však, že by z této prohlub
ně vycházel, ani že by do ní sestupoval a domnívám se, že
to všechno snad jenom bylo vidění, které Ian měl, že má
začít křtít, nebo jakýsi duchovní křest, který ve vidění na
něho sestoupil.
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28. Slavnostní vidění o Janu Křtiteli

Spatřila jsem nadpozemský kostel v pustině tam, kde žil
Ian, jak povstává z vody, která přicházela v pramenech, pa
prscích a oblacích z výšin ráje. Kostel byl nezměrně veliký,
byl to jakýsi obraz křtu a rostl s počtem pokřtěných. Byl
zcela průhledný, jako by byl z křišťálu.Z jeho nitra vyrůstala
osmiboká věž do nekonečné výše, pod ní byl veliký pramen,
jako křestní pramen Janův, který po svém vidění v pusti
ně vybudoval. Ve věži stál vzrostlý rodokmen v podobě
stromu, na němž stáli Janovi předci a i on sám. Byl zde i je
den oltář a podivuhodné vyobrazení ]anova početí, naro
zení, obřezání, života v pustině, ]ežíšův křest a i jeho stětí.
Bylo zde možno spatřit ve věži směrem vzhůru jako na ne
beském žebříku v obdivuhodném řádu všechna pokolení
svatých, celou historii zaslíbení a vykoupení a nekonečný
počet míst, kde přebývají blažení a zcela nahoře však svatou
Pannu s pláštěm tak širokým, že všechno to obsáhl. Všechny
tyto obrazy byly průhledné a bílé. Spatřila jsem však, jak ze
všech stran putují i králové a lidé v nejrůznějších oděvech.
Mnozí putovali kolem tohoto křestního kostela do pustiny,
kde není žádná voda života. Mnozí vstupovali dovnitř, kle
kali u křestního pramene, na němž stál ]an jako dítě v pusti
ně a švihal svojí hůlkou do vody, která se po nich rozstři
kovala. A všichni, jimž se tak stalo, stali se nyní malými,
protože jako velcí sem vstoupili. Mnozí však jenom přešli
kolem a zase vyšli ven. Ti však, kteří se stali malými jako
děti, které vstupují do Božího království, vystupovali vzhů
ru po vysokých obdivuhodných věžích na onen nebeský že
břík. Při křtu byli svatí kmotrové. Toto všechno, to, co vy
tvářelo tuto budovu a přece bylo z vody, se vznášelo a jak
se zdálo, bylo neseno shůry na nebeských vláknech.
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29. Dvanáctiletý hošík vjeruzalémském chrámě

V domě v Nazaretě byly tři oddělené místnosti. Přiby
tek Matky boží byl největší a nejpříjemnější. Zde se také
scházeli Ježíš, Maria a Josef k modlitbě, jinak jsem je ví
dala velmi zřídka pohromadě. Při modlitbě stáli a ruce
měli zkřížený na hrudi a zdálo se, že mluví hlasitě. Spat
řila jsem je často u světla, jak se modlí pod jednou lam
pou s více knoty nebo také na stěně byl umístěn jaký
si druh světla na rameni, na němž hořel plamen. Ostat
ně, každý ponejvíc sám přebýval ve svém příbytku.
Spatřila jsem ]osefa, jak zhotovuje hole a latě, vyhlazuje
dřevěné desky, jak také přináší jeden trám a viděla jsem
Ježíše, jak mu pomáhá. Maria byla ponejvíc zaměstnána
šitím a také něco pletla pomocí malých hůlek, při čemž
seděla s podloženýma nohama a měla vedle sebe košíček.
Každý spal sám v přepážkou odděleném prostoru, jejich
lože sestávalo z jedné přikrývky, kterou vždy ráno svi
nuli do role.

Spatřovala jsem, jak Ježíš podává rodičům všemožným
způsobem pomocnou ruku a také na ulici a všude, kde měl
příležitost, aby mohl s každým jednat přátelsky, byl ochoten
pomoci a posloužit. Svému pěstounovi pomáhal v jeho díl
ně, jinak se věnoval modlitbě a rozjímání. Pro všechny naza
retské děti byl vzorem. Ony ho milovaly a měly bázeň, aby
se mu neznelíbily a rodiče jeho druhů jim při jejich zlobení
a chybách říkali: „Co řekne Josefův syn, kdybychom mu toto
vyprávěli? Jak by jej toto zannoutilo." Často také na děti
žalovali v jejich přítomnosti před ním a prosili ho: „Rekni
jim přece, že toto nebo ono nemají již více dělat.“ A ]ežíš to
vše přijal zcela dětsky a v duchu hry a pln lásky prosil děti,
aby to učinily tak a tak, modlil se s nimi 0 sílu k nebeskému
Otci, aby se polepšily a radil jim, aby odprosily a svoje chyby
ihned vyznaly.
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Asi hodinu cesty před Nazaretem směrem do Seforis,blí
že k ní leží městečko zvané Ofna. Zde přebývali v době Ježí
šova mládí rodiče Jana a Jakuba Většího, kteří často bývali
s Ježíšem, až konečně jejich rodiče odešli do Betsaidy a oni
sami se dostali k rybaření.

V Nazaretě žila jedna esenská rodina spřízněná 5 Já
chymem, která měla čtyři syny jménem Kleofáš, Jakub, Ju
da a Jafet, kteří byli o několik let mladší nebo starší než
Ježíš. ] oni byli společníky Ježíšových her a oni i jejich ro
diče putovávali vždy společně se svatou Rodinou vždy do
chrámu. Tito čtyři bratři byli před Ježíšovým křtem Jano
vými učedníky a po jeho zavraždění učedníky Ježíšovými.
Když Ondřej a Saturnin putovali přes Jordán, šli také oni
za nimi a zůstali celý den u Ježíše a byli také mezi Ja
novými učedníky, které Ježíš vzal s sebou na svatbu do
Kány. Kleofáš je tentýž, kterému se ve společnosti Lukáše
zjevil Ježíš v Emauzích. Byl ženatý a bydlel tam. Jeho
manželka přešla později k ženám církevní obce.

Ježíš byl štíhlý a hubené postavy s úzkou zářící tváří,
vyhlížel zdravě, avšak přece byl bledý. Jeho zcela hladké
červeně žluté vlasy mu splývaly rozděleny přes vysoké ote
vřené čelo dolů na ramena. Na sobě měl dlouhou, světlehně—
dou až šedivou suknici, vyhlížela jako utkaná a visela dolů
až k chodidlům, rukávy na rukou byly poněkud široké.

V osmi letech putoval poprvé s rodiči na velikonoční
svátky do Jeruzaléma a potom vždy každý následující rok.

"Ježíš již při svých prvních cestách vzbudil pozornost
u svých přátel, kam rodina v Jeruzalémě zavítala, a i u kně
ží a učitelů. U mnoha známých v Jeruzalémě se mluvi
lo o moudrém, zbožném chlapci, obdivuhodném synu Jose
fovu, jako zde v zemi při každoročních poutích mluvívají
zbožné, prosté osoby, jak zná kdosi jedno chytré rolnické
dítě a když se tady opět vrací, zase se znovu na ně vzpo
míná. Tak měl i Ježíš, když ve svém dvanáctém roce přišel
se svými rodiči ve společnosti jejich přátel a jejich dětí do
Jeruzaléma, již “nejrůznější přátele ve městě. Rodiče mě
li ve zvyku putovat po cestě jednotlivě se svými kra
jany a při této jeho již páté cestě věděli, že Ježíš vždy odchá—
zíval s chlapci do Nazareta.

310



Ježíš se však tentokrát při svém návratu domů již v kon
čině Olivové hory odloučil od svých spolupoutníků, kteří se
domnívali, že se přidružil ke svým rodičům, kteří je ná
sledovali. Ježíš však onou stranou ]eruzaléma přivrácenou
k Betlému odešel do onoho útulku, kam zavítala svatá Rodi
na před Mariiným očišťováním. Svatá Rodina se domnívala,
že ]ežíš šel napřed s ostatními Nazaret'any, kteří se zase do
mnívali, že on šel se svými rodiči. Když se tito všichni na
své zpáteční cerstě zase setkali v Gofně, byla Mariina a Jose
fova úzkost nad jeho nepřítomnosti nesmírně velká a ode
brali se ihned zpět do Jeruzaléma a vyptávali se jak cestou,
tak i v ]eruzalémě na něho, nemohli ho však ihned nalézt,
protože se Ježíš vůbec nepohyboval tam, kde se oni pravi
delně zdržovali. Ježíš spal v útulku před Betlémskou branou,
kde tamní lidé znali jej i jeho rodiče.

Tam se přidružil k více mladíkům a odešel s nimi do
dvou škol města, první den do první, druhý den do dru
hé. Třetího dne byl Ježíš v další, třetí škola byla v chrámě
a odpoledne ve chrámě samotném tam , kde ho našli rodi
če. Byly to školy různého druhu a ne právě všechny ško
ly, kde by se vyučovalo Zákonu; byly v nich přednášeny
i jiné vědy; ona poslední byla v blízkosti chrámu a z ní
byli vybíráni levité a kněží.

Ježíš přivedl svými otázkami a odpověďmi učitele a ra
bíny všech těchto škol do takového údivu a též do takových
rozpaků, že si usmyslili, že třetího dne odpoledne ve chrá
mě samotném na veřejném učilišti opět chlapce ]ežíše pokoří
v nejrůznějších oborech za pomoci nejučenějších rabínů. Do
hodli se o tom učitelé a znalci Zákona; neboťz počátku měli
z něho radost, potom se však na něj rozhněvali. Stalo se to
ve veřejné místnosti, kde se veřejně učilo uprostřed chrá
mového předdvoří před svatyní, v kruhové místnosti, kde
později Ježíš také učil. Viděla jsem Ježíše, jak sedí v jednom
velikém sedadle, které zdaleka nezaplnil. Byl obklopen jis
tým množstvím starých,_jako kněží oděných Židů.

Naslouchali mu pozdmě a zdálo se, že jsou zcela vzteklí
a bála jsem se, že se ho zmocní. Na stolci, na němž Ježíš
seděl, byly nahoře hnědé hlavy psů, byly zelenohnědé a na
svých nejvyšších místech se třpytily a žlutě se leskly. Právě
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takové hlavy a figury byly umístěny na více dlouhých sto
lech a na zařízení, které stály po stranách tohoto místa ve
chrámě a bylo na nich mnoho obětních darů. Celý tento
prostor byl tak nesmírně veliký a naplněn lidmi, že člověk
již téměř necítil, že je zde ve chrámě.

Protože Ježíš ve školách používal nejrůznější příklady
z přírody a z umění a věd ve svých odpovědích a ve
svém, vysvětlování, nalezlo toto všechno právě v něm své
ho mistra ve všech oborech. Když tito lidé začali s Ježíšem
diskutovat o jednotlivostech, tu jim řekl, že tyto věci vlast
ně sem do chrámu nepatří, ale on jim chce přece také nyní
i na to odpovědět, protože taková je vůle jeho Otce. Oni
však vůbec neporozuměli, že tím myslí svého nebeského
Otce, ale domnívali se, že mu Josef přikázal, aby se tak
se vším svým věděním ukázal.

Ježíš odpovídal a učil nyní 0 medicíně a popsal celé lidské
tělo, jak ho ani tito nejučenější neznali; právě taki o hvězdář
ství, stavitelském umění, obdělávání polí, o měřičstvía poč
tářství,o právních znalostech a vše, co se zde jen přednášívalo
a to všechno tak krásně znovu převedl k Bohu a na Zákon a
na přislíbení, proroctví a na chrám a na tajemství bohoslužby
a oběti, že jedny přivedl k údivu a druhé, kteříbyli zahanbení,
k zachvácení zuřivosti a tak se to střídalo, až konečně všichni
zahanbení se rozzlobili, ponejvíce proto, že slyšeli věci,které
ještě nikdy neslyšeli a kterým také nikdy tak neporozuměli.

Už několik hodin tak učil, když také Josef a Maria přišli
do chrámu a zeptali se levitů, kteří je tam znali, na svoje
dítě. Tu slyšeli, že Ježíš je v učebně se znalci Zákona. Protože
to nebylo místo, kam by mohli vstoupit, poslali levity, aby
Ježíše zavolali. Ježíš jim však vzkázal, že on napřed musí
svůj úkol dokončit. To Marii velmi zarmoutilo, že ihned ne—
přišel. Toto bylo poprvé, co neuposlechl. Ti, kdo naslouchali,
byli zcela udiveni a hleděli na tyto lidi. Měla jsem velkou
úzkost, mohli by se chlapce zmocnit, neboť jsem část z nich
spatřila, jak je naplněna vztekem. Mne však zcela udivili, že
nechali svatou Rodinu úplně klidně odejít; v oné husté tlače
nici se pro ně utvořil zcela široký průchod. Spatřila jsem při
tom mnoho jednotlivostí a slyšela ponejvíce to, co Ježíš učil,
nemohu si to však všechno zapamatovat. Jeho učení vzbu
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dilo u všech znalců Zákona veliký rozruch, kteří si písemně
poznamenali tuto věc jako nějakou pozoruhodnost a tu i tam
bylo mnoho šuškání a nejrůznějších věcí a lži. Celý průběh
událostí ututlali mezi sebou, mluvili o prostořekém chlapci,
kterého uvedli na pravou míru; má krásné nadání, ale to se
ještě musí vytříbit.

Spatřila jsem svatou Rodinu, jak znovu vychází 2 měs
ta. Připojili se před městem ke třem mužům a dvěma ženám
s několika dětmi, které jsem neznala, kteří ale také, jak se
zdálo, byli z Nazareta. Společně s těmito lidmi chodili ještě
kolem v okolí Jeruzaléma po nejrůznějších cestách, také na
Olivové hoře a zůstali i na krásných místech pro osvěžení,
která tady jsou, tu a tam postáli a modlili se s rukama zkří
ženýma na prsou. Spatřila jsem je také, jak jdou přes jeden
potok s velkým mostem. Toto obcházení a modlitba této ma
lé společnosti mně živě připomínalo nějakou pouť.

Když byl Ježíš zase opět v Nazaretě, spatřila jsem v domě
Anny, jak je připravována slavnost, kde byli shromážděni
všichni chlapci i dívky příbuzných a přátel. Nevím, zda to
nebyla slavnost radosti nad jeho opětným nalezením nebo
nějaká slavnost, která se slavívala po návratu z velikonoč
ních svátků a ve dvanáctém roce jejich synů. ]ežíš však byl
při tom hlavní postavou.

Nad slavnostní tabulí bylo krásné zelené loubí, nad
ním visely věnce z vinné révy a hrozny, děti také měly
hrozny a malé chleby. Při této slavnosti bylo třiatřicet
chlapců, veskrze budoucích učedm'ků Ježíšových a viděla
jsem v tom i vztah k ]ežíšovým létům. Ježíš učil a po ce
lou slavnost vypravoval ostatním chlapcům zvlášť podi
vuhodná a ponejvíce nepopsatelná podobenství: o jedné
svatbě, kde bude proměněna voda ve víno a o vlažných
hostech a horlivé radosti a potom zase o svatbě, kde bu
de proměněno víno v krev a chléb v tělo a to že zůstane
u hostů až do konce světa jako útěcha a posila a jako živý
svazek sjednocení. Řekl také jednomu spřízněnému chlap
ci, který se jmenoval Nathanael: „Budu na tvé svatběl"

Od tohoto dvanáctého roku byl Ježíš vždy jako učitel
svých druhů. Často seděl v jejich společnosti a vyprávěl
jim; často také putovával po okolní krajině.
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30. Smrt svatého Josefa.
Ježíš a Maria přicházejí do příbytku u Kafarnaa

Čím více se blížila doba, kdy Ježíš měl zahájit svůj uči
telský úřad, spatřovala jsem ho vždy víc a více o samotě,
jak rozjímá. Když bylo Ježíšovi kolem třiceti roků, Josef byl
stále slabší a spatřila jsem Ježíše i Marii, jak jsou s ním častěji
pospolu. Maria také často sedávala před jeho lůžkem na ze
mi nebo na nižší okrouhlé desce, která měla třinožky a mo
hla jim sloužit jako stůl. Zřídka jsem je viděla jíst a jestliže
jedli nebo svatému Josefu donesli něco pro osvěžení k jeho
lůžku, pak to byli třibílé, asi na dva prsty široké, podlouhlé,
čtyřhranné řezy, které ležely vedle sebe na talířku nebo malé
ovoce v mističce; také mu dávali napít ze džbánečku.

Když josef zemřel, seděla Man'a u hlavy jeho lůžka a mě
la ho ve svém náručí, Ježíš stál u jeho hrudi. Spatřila jsem,
že jizba je naplněna leskem a anděly. Byl zavinut s rukama
zkříženýma pod hrudí do bílého plátna, položen do úzké
truhly a uložen v opravdu krásné hrobové jeskyni, kterou
získal od jednoho dobrého muže. S jeho.rakví mimo Ježíše
a Marie šlo jenom málo lidí, ale spatřila jsem, jak ho dopro
vází záře a andělé. Později bylo jeho tělo odneseno křesťany
do jednoho hrobu v Betlémě.Vždy se domnívám, že ho tam
spatřují ještě i nyní neporušeného.

Josef musel zemřít před Pánem, neboťby byl nemohl pře
žít jeho ukřižování. Byl příliš slabý a plný lásky. Trpěl již
velmi mnoho oním pronásledováním, kterým trpěl Spasitel
od svého dvanáctého do třicátého roku nejrůznější skrytou
potměšilostí Židů. Tito ho před sebou nemohli vidět a říkali
vždy se závistí, že tesařův syn chce všechno vědět lépe, pro
tože on často odporoval učení farizejů a vždy měl u sebe
mnoho mladých lidí, kteří se k němu přidali.

Maria při tom pronásledování nekonečně trpěla. Mně
vždy takové bolesti připadají větší, než skutečná muka.
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Nepopsatelná je láska, se kterou Ježíš, jako mladý muž,
snášel ona pronásledování a potměšilosti Židů.

Po Josefově smrti odešel Ježíš a Maria do jednoho místa,
sestávajícího z několika domků mezi Kafamaem a Betsai
dou, kde muž jménem Levi z Kafarnaa, který velmi miloval
svatou Rodinu, předal k přebývání jeden dům Ježíšovi. Ležel
o samotě a byl obklopen příkopem stojaté vody. 2 Leviho
lidí jich tu bydlelo pár, aby vykonávali obsluhu, věci k jídlu
však posílal Levi z Kafarnaa. Do tohoto místa přišel také
Petrův otec, když předal Petrovi svoje rybářství v Betsaidě.

Ježíš měl v Nazaretě mezi mladými lidmi již mnohé
přívržence, oni však od něho vždy znovu odpadli. Puto
val s nimi v končině kolem jezera sem a tam a Chodíval
s nimi i na svátky do Jeruzaléma. Lazarova rodina se už
v Betánii seznámila se svatou Rodinou. Farizeové z Na
zareta nazývali Ježíše tulákem a měli na něho zlost. Le—
vi mu tento dům daroval, aby Spasitel mohl být nerušen
a mohli se zde shromažďovat i jeho posluchači.

Končina u jezera zde v okolí Kafarnaa sestávala 2 ne
smírně úrodných a rozkošných údolí. Žně tady byly více
krát do roka a obdivuhodně krásná zeleň a současně i plody
a květy. Mnoho vznešených Židů tam mělo svoje zahrady
a zámky, i Herodes. Židé v Ježíšových časech nebyli již více
takoví jako jejich otcové, obchod a styk s pohany je velmi
pokazily. Ženy na veřejnosti nebylo možno spatřit a ani také
při polních pracích, mimo chudé, které jenom sbírali klasy.
Bylo je možno vidět jenom na poutích do Jeruzaléma a na
jiných místech modlitby. Obdělávání polí a nejrůznější náku
py obstarávali ponejvíce otroci. Spatřila jsem všechna města
v Galilei, tam, kde jsou nyní tři místa, tehdy jich bylo téměř
sto a množství lidí bylo nepopsatelné.

Marie Kleofášova, která se svým třetím manželem, ot
cem Simeona z Jeruzaléma, obývala dům Anny u Naza
reta, odešla teď do Mariina domu v Nazaretě se svým
chlapcem Simeonem. Její sluhové a ostatní rodinní přísluš
níci zůstali v Annině domě.

Když Ježíš po krátké době nato putoval z Kafarnaa přes
Nazaret do končiny u Hebronu, doprovázela ho Maria, která
ho vždy tak dojemně následuje, až do Nazareta, kde zůstala
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až do jeho návratu. Přišel tam i Josef Barnabáš, syn Marie
Kleofášovy z druhého manželství se Sabasem a ještě její tři
synové z prvního manželství s Alfeem, Šimon, ]akub Menší
a Tadeáš, a kteří už měli své zaměstnání mimo svůj domov,
aby svatou Rodinu po ]oseíově smrti potěšili a zase opět
spatřili Ježíše, se kterým za doby svého dětství neměli žádné
bližší spojení. Znali sice všeobecné věci a proroctví Simeona
a Anny při ]ežíšově obětování ve chrámě, ale naprosto v ně
nevěřili. Proto se raději připojili k ]anu Křtiteli, který brzy
nato procházel touto končinou.
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