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Zanim czytaç zaczniesz
Duchu Âwi´ty Bo˝e, zjednoczony z Bóstwem, dzia∏ajàcy we wszechÊwiecie, uÊwi´ç
prosz´ ∏askà swojà tych wszystkich, którzy czytaç b´dà to dzie∏o tak, by wyciàgn´li z
niego jak najwi´ksze korzyÊci duchowe.Przez Chrystusa Pana Naszego .
Amen.

S P I S R O Z D Z I A ¸Ø W
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Egzamin dzieci w Êwiàtyni jerozolimskiej
–
M∏ody Jezus wzbudza sensacj´ w Êwiàtyni; starzec Szymon sk∏ada
za Jezusa wysokà taks´ egzaminacyjnà. Wst´pne pytanie Jezusa.
Przemówienie bieg∏ego w PiÊmie.
–
Kim jest «panna», kim jej «syn»” Odpowiedê màdrego bieg∏ego w PiÊmie.
–
Jezus ponownie domaga si´ odpowiedzi na Swoje wst´pne pytanie dot.
Izajasza (9, 5-6). Zjadliwy kap∏an i replika Pana.
–
Dziekan betlejemski. Odpowiedzi Jezusa. Zarozumia∏y Faryzeusz
jerozolimski próbuje zak∏uciç tok rozprawy.
–
M∏ody lewita zach´ca do sumiennego zbadania sprawy Mesjasza.
Zast´pca arcykap∏ana ubli˝a synowi cieÊli z Nazaretu
–
Ch∏opiec Jezus odpowiada zast´pcy arcyka-p∏ana. O misji syna Zachariasza i
cudotwórczej sile syna cieÊli.
–
Scysja mi´dzy zast´pcà arcykap∏ana, a rzymskim s´dzià.
–
Przepowiednia m∏odego Jezusa dla rzymskiego s´dziego wzbudza gniew
zast´pcy arcykap∏ana. Jak cz∏owiek mo˝e staç si´ ˝ywym s∏owem Bo˝ym.
Zast´pca arcykap∏ana kompromituje si´ nieznajomoÊcià katechizmu dla ludu. –
Kap∏ani i biegli w PiÊmie próbujà ratowaç autorytet zast´pcy arcykap∏ana.
Odroczenie posie-dzenia do dnia nast´pnego. Ch∏opiec Jezus i Szymon
goÊçmi s´dziego w gospodzie “Nazaret”.
–
Nocna narada kap∏anów, bieg∏ych w PiÊmie i Faryzeuszy.
–
Otwarcie obrad drugiego dnia. Kap∏ani daremnie próbujà przeforsowaç
zamkni´cie posiedzenia.
–
“Jak postàpilibyÊcie, gdyby si´ jednak okaza∏o, ˝e jestem Mesjaszem””.
Ostro˝na odpowiedê talmudysty Jorama.
–
Jezus udowadnia, ˝e jest “zdecydowanym porywaczem” i “˝wawo
umykajàcym z ∏upem”. Joram gra na zw∏ok´; gorszy si´ oÊwiadczeniem
ch∏opca, ˝e mieszka w Nim wszechmoc Bo˝a.
–
15. Zastrze˝enia wysuwane przez Jorama i zast´pc´ arcykap∏ana.
Kontrargumenty m∏odego Jezusa.
–
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Barnabe urzàdza sobie kpiny. Reakcja ch∏opca Jezusa. Barnabe przeprasza.
Cud z os∏em.
–
Osio∏ znika; cud z kamieniem. Podziw s´dziego dla mocy
cudotwórczej ch∏opca. O zbli˝ajàcym si´ Królestwie Bo˝ym.
–
Jezus przypomina Barnabemu popisy magów w Damaszku.
O wszechwiedzy m∏odego Jezusa.
–
Rozbiór j´zykowy s∏ów “Jerozolima” i “Melchisedek”. Pismo Êwi´te,
to s∏owo Bo˝e. Joram narzeka na niejasnoÊç proroctw
Izajasza odnoÊnie Mesjasza.
–
Druga noc w gospodzie “Nazaret”. Joram i Barnabe bezskutecznie
szukajà w proroctwach Izajasz wierszy sprzecznych ze s∏owami
m∏odego Jezusa.
–
Wznowienie obrad w trzecim dniu. Joram daremnie próbuje zmieniç temat z
poprzedniego dnia. S∏owne starcie zast´pcy arcykap∏ana z m∏odym Jezusem.–
Uznanie rzymskiego s´dziego dla m∏odego Jezu-sa. Jezus mówi na temat
ustawodawstwa paƒstwo-wego i boskich przykazaƒ mi∏oÊci bliêniego.
–
Rzymski s´dzia odczytuje i wyjaÊnia treÊç rozdzia∏u 9, wiersz 5 i 6 Izajasza. –
Joram mówi na temat istoty Boga.
–
Jezus oskar˝a kap∏anów o ob∏ud´, wrogoÊç do Siebie i
nadu˝ywanie ich uprawnieƒ.
–
Gniew zast´pcy arcykap∏ana. Jezus zapowiada powo∏anie pogan na
godnoÊç dzieci Bo˝ych i zniszczenie Êwiàtyni w Jerozolimie. Kto zamordowa∏
Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela. Miarka ˚ydów przebra∏a si´.
–
Jezus udowadnia, ˝e los Êwiàtyni i ca∏ego kraju ˝ydowskiego jest
przesàdzony. “Sugestia Jezusa a˝eby rozdaç skarby Swiàtyni ubogim.
–
Jezus przepowiada krótkie dzieje Âwiàtyni i rozproszenie ˚ydów.
–
Uszczypliwe pytanie zast´pcy arcykap∏ana i odpowiedê Pana. M∏ody Jezus
wyjaÊnia na ˝yczenie Barnabego tekst Izajasz 54, 4-9. Stosunek Pana
do kap∏anów Êwiàtyni.
–
Nikodem prosi o wyjaÊnienie, czym sà bieguny ziemi.Przyjaêƒ mi´dzy
Nikodemem, a Jezusem.
–
Rzymski s´dzia zamyka posiedzenie. S∏owa uznania dla ch∏opca Jezusa.
S´dzia pyta o rodziców Pana.
–
Przybycie Józefa i Maryi do Êwiàtyni. Rozmowa s´dziego i Nikodema
z rodzicami Jezusa w pa∏acu Rzymianina. Powrót do Nazaretu.
–
Podzi´kowanie Jakuba Lorbera za wspania∏e objawienie.
–
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Dopiero po trzech dniach odnaleêli Go w Êwàtyni,gdzie siedzia∏ mi´dzy
nauczycielami, przys∏uchujàc si´ im i zadawa∏ pytania .
Wszyscy zaÊ, którzy Go s∏uchali, byli zdumieni bystroÊcià Jego umys∏u i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili si´ bardzo, a Jego Matka rzek∏a do Niego: „Synu, czemuÊ
Nam to uczyni∏.” Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliÊmy Ciebie.
Lecz On Im odpowiedzia∏: „CzemuÊcie Mnie szukali” Czy˝ nie wiedzieliÊcie, ˝e
powinienem byç w tym, co nale˝y do mego Ojca “
Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedzia∏.

Biblia z Berleburga
„Ka˝dy, kto s∏ucha Jezusa Chrystusa mówiàcego za poÊrednictwem duszy
apostolskiej, dziwi si´ jej màdroÊci i odpowiedziom. Taka bowiem dusza potrafi
zawstydziç wszystkich znawców Pisma. S∏owa jej sà poza tym przesiàkni´te
màdroÊcià rozpalajàcà mi∏oÊç, màdroÊcià, której nie potrafi si´ oprzeç ˝aden
oponent, ani im zaprzeczyç”

4

Odbierane drogà Wewn´trznego S∏owa
i zapisane przez Jakuba Lorbera

S¸OWO WST¢PNE
Od najdawniejszych czasów ˝yli na ziemi ludzie czyÊci, Bogu oddani, którzy w sercu swoim s∏yszeli g∏os Boga. W Starym Testamencie znamy s∏owa, którymi prorok zaczyna∏ swoje objawienie: „I sta∏o si´ s∏owo Paƒskie do mnie” ... Równie˝ Nowy Testament zawiera du˝o wiadomoÊci, które zawdzi´czamy wewn´trznemu objawieniu. Po aposto∏ach zjawiali si´ Ojcowie KoÊcio∏a, tacy jak: Êw. Hieronim, Êw. Augustyn, a póêniej mistycy Êredniowiecza : Bernard z Clairvaux,
Tauler, Suso, Tomasza Kempis i inni, którzy wysoko cenili wewn´trzne objawienie. Równie˝ Jakub Bohme (]ok. 1600 r), Emanuel Swedenborg (ok. 1700 r.) pisali na podstawie widzeƒ i intuicji.
Chocia˝ nie mo˝na ani Boemego, ani Swedenborga zaliczyç do proroków w sensie Starego Testamentu, poniewa˝ nie posiadali oni daru „wewn´trznego s∏owa”. Prawdziwymi odbiorcami „wewn´trznego s∏owa” byli natomiast kupiec Rulmann Mersvin ze Strahsburga, który napisa∏ ok.
1350r. ksià˝k´ „Dziewi´ç Ska∏” i dalej superintendent J.W. Petersen, zam. w Niemczech Pó∏nocnych (ok. 1700 r.), który napisa∏ ksià˝k´ „Tysiàc Objawieƒ Ducha” oraz Jan Tennhardt z Norymbergii, który w roku 1712 wyda∏ drukiem „Podr´cznik Wewn´trznego S∏owa Bo˝ego”.
Znacznie wa˝niejsze od pism, które zawdzi´czamy trzem Bo˝ym m´˝om, wymienionym
wy˝ej w ostatniej pozycji, sà g∏´bokie pot´gà boskiego S∏owa zadziwiajàce objawienia, które ludzie naszych czasów zawdzi´czajà austrjackiemu wizjonerowi i prorokowi o nazwisku Jakub Lorber. Pos∏ugujàc si´ tym skromnym, prawym cz∏owiekiem o czystej duszy, Bóg przekaza∏ ludzkoÊci w latach 1840-1864 zakrojone na szerokà skal´ NOWE OBJAWIENIE uzupe∏niajàce, potwierdzajàce i objaÊniajàce Pismo Âwi´te. Wielkie Objawienie swej Boskiej Woli, swego planu
stworzenia, które obejmuje ca∏à wiecznoÊç, swoje zamiary wzgl´dem cz∏owieka i wprowadzajàce nas w tajniki swojej wszechpot´˝nej nauki mi∏oÊci.
Jakub Lorber urodzi∏ si´ dnia 22 lipca 1800 r. w gminie Kanischa, powiat Marburg w Syrii.
Jego ojciec by∏ kapelmistrzem pewnego zespo∏u muzyków i w tym charakterze wyje˝d˝a∏, co pewien czas w g∏àb kraju w celach zarobkowych. Ponadto posiada∏ i uprawia∏ dwie winnice. Matka
Jakuba by∏a kobietà bardzo intreligentnà, a swego pierworodnego darzy∏a szczególnà mi∏oÊcià.
Jakub mia∏ ju˝ dziewi´ç lat, kiedy zapisano go do szko∏y probostwa w Jaring, gdzie nauczyciel tamtejszej szko∏y wiejskiej udziela∏ mu lekcji muzyki ze szczególnym uwzgl´dnieniem
gry na skrzypcach, fortepianie i organach.
W roku 1817 pobiera∏ Jakub nauk´ w zawodzie nauczycielskim w Margburgu nad Drawà,
a w roku 1818, idàc za radà pewnego duchownego, który odkry∏ jego uzdolnienia, rozpoczà∏ Lorber swoje studia gimnazjalne w Margburgu. Po ukoƒczeniu pi´ciu klas z wynikiem dobrym, przeniós∏ si´ w roku 1824 do Gratzu (Austria), aby kontynuowaç studia. Trudno mu jednak by∏o utrzymaç si´ finansowo w tym wielkim, obcym mu mieÊcie. Dlatego te˝ zrezygnowa∏ z kariery naukowej, przyjmujàc posad´ nauczyciela domowego, którà piastowa∏ przez pi´ç lat. W roku 1829 Lorber raz jeszcze próbowa∏ zapewniç sobie spokojny byt jako nauczyciel. W tym celu zapisa∏ si´ na
wy˝szy kurs dla wyk∏adowców przy g∏ównych szko∏ach (liceach). Kurs ten ukoƒczy∏ z wynikiem
dobrym. Kiedy jednak pierwsza jego próba zdobycia posady w roku 1830 nie powiod∏a si´, rozgoryczony porzuci∏ fach nauczycielski na zawsze.
Uwag´ swojà skierowa∏ teraz wy∏àcznie na muzyk´ i ju˝ po krótkim czasie zarabia∏ przy-

5

najmniej na skromne utrzymanie, jako nauczyciel muzyki. Szczególne uzdolnienia mia∏ do gry na
skrzypcach, tak, ˝e publicznoÊç zachwyca∏a si´ jego popisami niewiele ust´pujàcymi grze Paganiniego, cieszàcego si´ wówczas ogólnym uznaniem.
Mimo, ˝e Lorber traktowa∏ swojà prac´ jako artysta bardzo powa˝nie, zainteresowania jego by∏y skierowane równie˝ ku innym dziedzinom ˝ycia. Pociàga∏y go w pierwszym rz´dzie tajemnice stworzenia. Chocia˝ nie posiada∏ szerszych wiadomoÊci z dziedziny matematyki, ˝ywo
interesowa∏a go astronomia. Zadawala∏ si´ wi´c obserwacjami nieba przez lunet´.
Znamiennym rysem jego charkteru by∏a pewna „introspekcja´ zdolnoÊç skupiania si´
w sobie. Najcz´Êciej rozczytywa∏ si´ w ksià˝kach traktujàcych o sprawach transcendentalnych,
nadzmys∏owych, a wi´c w ksià˝kach Swedenborga, Jung-Stillinga, Jakuba Bohme i Justyna Kernera. Lekturà tà jednak nie pos∏ugiwa∏ si´ dla celów naukowych, gdy˝ jego dà˝enia nie sz∏y
w tym kierunku.
Z biegiem czasu miewa∏ znamienne sny, a niektóre z nich nawet zanotowa∏.
Doszed∏szy do lat czterdziestu, nie wyrobi∏ sobie jeszcze sta∏ej pozycji ˝yciowej. Nagle zaistnia∏a jednak mo˝liwoÊç ustatkowania si´. Zaproponowano mu bowiem stanowisko drugiego
kapelmistrza teatru w TrieÊcie. Lorber przyjà∏ t´ propozycj´ i przygotowa∏ si´ do opuszczenia
Gratzu. ˚ycie jednak przesun´∏o go nieoczekiwanie na inny tor.
Dnia 15 marca 1840 r. o godzinie 6-tej rano (tak póêniej opowiada∏), kiedy po porannej
modlitwie chcia∏ opuÊciç ∏ó˝ko, us∏ysza∏ w swoim wn´trzu, w okolicy serca, g∏os mówiàcy:
„Wstaƒ, weê swój rylec i pisz”. Idàc za g∏osem tego tajemniczego polecenia, pospiesznie ubra∏
si´ i chwyci∏ za pióro. Od tej godziny, rezygnujàc z posady zaproponowanej mu w TrieÊcie, s∏u˝y∏
on w pokorze temu wewn´trznemu g∏osowi, który póêniej nazwa∏ „˝ywym s∏owem”. Przez przesz∏o 24 lata, a˝ do swojej Êmierci, s∏u˝y∏ wiernie, z ofiarnym poddaniem si´ jako niestrudzony
“prywatny sekretarz Pana”.
Jego najbli˝si przyjaciele, którym zwierzy∏ si´ z tego nadzwyczajnego zaj´cia, byli w najwy˝szym stopniu zaskoczeni takim obrotem rzeczy i zaniepokojeni. W pierwszej chwili obawiali
si´, ˝e ten zacny cz∏owiek zapad∏ na chorob´ umys∏owà.
Kiedy jednak przekonali si´, ˝e to, co Lorber pisa∏ by∏o logiczne i màdre, dali mu spokój.
Wielu z jego przyjació∏, wtajemniczonych w te sprawy odwiedza∏o go, b´dàc Êwiadkami, jak Lorber zapisywa∏, to wszystko, co s∏ysza∏ w swym wn´trzu. Lorber zachowywa∏ si´ spokojnie przy
swoim stoliku, nie majàc pod r´kà ˝adnych ksiàg czy te˝ innych pomocy, z których korzystajà pisarze. Mechanicznie wodzi∏ piórem po papierze, skupiony i bez poÊpiechu, ale te˝ bez przerwy
w celu zastanawiania si´ wzgl´dnie poprawienia tego, co raz napisa∏. Obserwator mia∏ wra˝enie,
˝e Lorber ma∏o interesuje si´ tym, co pisze. Dopiero, gdy od∏o˝y∏ pióro i przeczyta∏ dla siebie lub
swoim zaufanym napisany tekst, nieraz g∏oÊno chwali∏ mi∏oÊç Boga, a z oczu jego la∏y si´ ∏zy g∏´bokiego wzruszenia.
Pos∏uchajmy, co odpowiedzia∏ dnia 16 maja 1858 r. przyjacielowi, który zapyta∏ go w sprawie wewn´trznego s∏owa: „OdnoÊnie wewn´trznego s∏owa”, to znaczy, w jaki sposób mo˝na je
us∏yszeç. Lorber nie wiele móg∏ powiedzieç. Zakomunikowa∏ mu jedynie, ˝e najÊwi´tsze s∏owo
Pana s∏yszy zawsze w okolicy serca jako myÊl, która wyra˝ona jest nadzwyczaj jasno, jak gdyby
by∏y to s∏owa wypowiedziane dobitnie i wyraênie. ˚aden cz∏owiek, jeÊli nawet sta∏ tu˝ przy nim,
nie us∏yszy jakiegokolwiek g∏osu. Zdaniem Lorbera ten g∏os ∏aski brzmi jaÊniej ni˝ jakikolwiek inny, naturalny ton, choçby by∏ on najg∏oÊniejszy. Z jeszcze wi´kszà ∏atwoÊcià dyktowa∏ on komuÊ
to, co us∏ysza∏ w sobie. W takich przypadkach siada∏ obok piszàcego i patrzàc spokojnie przed
siebie dyktowa∏ mu równym g∏osem, nigdy nie zastanawiajàc si´, nigdy nie poprawiajàc si´ lub
nigdy nie dobierajàc innych s∏ów czy zwrotów. Kiedy przypadkowo trzeba by∏o przerwaç pisanie
na krótki albo na d∏u˝szy czas, Lorber bez trudnoÊci podejmowa∏ prawid∏owo, jakby mechanicznie tekst od ostaniego s∏owa, nie czytajàc tego, co by∏o ju˝ napisane.
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Na ogó∏ rozpoczyna∏ on swojà codziennà prac´ od samego rana, jeszcze przed Êniadaniem, które nieraz - poch∏oni´ty pisaniem - pozostawia∏ nietkni´te. Dopiero po napisaniu tekstu
przeznaczonego na dany dzieƒ zajà∏ si´ swojà marnie p∏atnà pracà nauczyciela muzyki. Tylko
dwa razy przerwa∏ swojà cichà, metodycznà dzia∏alnoÊç. W latach 1845 i 1846 przebywa∏ u swoich braci zamieszka∏ych wówczas w Górnej Karyntii, a w roku 1857 jako skrzypek odby∏ turne
przez kilka ziem koronnych Austrii. Zawsze jednak wraca∏ do Grazu, do swoich zaj´ç.
Lorber zdawa∏ sobie spraw´ z tego, ˝e te rozpraszajàce go uboczne zaj´cia zbytnio go
wyczerpujà i stanowià szkodà dla zadania, które uwa˝a∏ za swoje w∏aÊciwe powo∏anie. W koƒcu
zrezygnowa∏ ca∏kowicie z tych dodatkowych wyst´pów, zadawalajàc si´ dochodami z lekcji muzyki i strojenia fortepianów. Drobne te honoraria jednak nie wystarcza∏y mimo jego skromnych
wymagaƒ, gdy˝ nie czu∏ si´ ju˝ na si∏ach odbywaç dalekie drogi do swoich uczniów. Podtrzymywa∏y go dobrowolne datki jego przyjació∏. Trzeba bowiem wiedzieç, ˝e Lorber nigdy nie pobiera∏
choçby najskromnieszego honorarium za liczne swoje pisma, które drukowano ju˝ za jego ˝ycia
bez podawania nazwiska autora, przy czym przyjaciele jego umo˝liwiali wydawanie jego dzie∏,
sk∏adajàc na ten cel doÊç wysokie sumy.
Zimà 1863-1864 Lorber zaczà∏ chorowaç i po krótkotrwa∏ej poprawie jego stanu zdrowia,
wiosnà dnia 23 sierpnia 1864 ten niezwykle osobliwy cz∏owiek zakoƒczy∏ swoje ziemskie ˝ycie ,
budzàc w sercach swoich przyjació∏ szczery i g∏´boki ˝al.
SpoÊród licznych i obszernych dzie∏ Lorbera czo∏owe miejsce zajmujà nast´pujàce publikacje: dziesi´ciotomowe dzie∏o “Jan — Wielka Ewangelia”, „Gospodarstwo Bo˝e”, „Duchowe
S∏oƒce”, „Z Piek∏a do Nieba”, „Biskup Marcin” i „M∏odoÊç Jezusa”.
Uzupe∏nieniem wy˝ej wymienionego dzie∏a jest, w pewnym sensie, niniejsza ksià˝ka p.t.
„Trzy Dni w Âwiàtyni Jerozolimskiej”. Jest to dosyç obszerna relacja ze znamiennego egzaminu,
któremu zmuszeni byli poddaç si´ Êwiàtynni “znawcy” Pisma, majàc przed sobà, jako egzaminatora, dwunastoletniego ch∏opca, Jezusa, o którym mówi ¸ukasz.
( rozdz. 2, 47): „A zdumiewali si´ wszyscy, którzy go s∏uchali, nad jego rozumem i odpowiedziami”.
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Rozdzia∏ pierwszy
1. U ˚ydów ustali∏ si´ zwyczaj poddawania egzaminowi dzieci, ca∏ego kraju ˝ydowskiego,
które ukoƒczy∏y dwunasty rok ˝ycia. W tym celu rodzice byli zobowiàzani zaprowadziç je do Jerozolimy, a˝eby w Êwiàtyni stawa∏y przed komisjà sk∏adajàcà si´ z kap∏anów, faryzeuszy i uczonych w PiÊmie. G∏ównym tematem egzaminu by∏a wiedza o Bogu i prorokach.
2. Za egzamin pobierano niedu˝à op∏at´. Na ˝yczenie rodziców wystawiano po egzaminie, za ponownà drobnà op∏atà, Êwiadectwo. Je˝eli znajomoÊç przedmiotu dziecka by∏a, pod
ka˝dym wzgl´dem zadawalajàca, przys∏ugiwa∏o mu prawo ucz´szczania do szkó∏ Êwiàtynnych
oraz prawo wstàpienia w dojrzalszym wieku w szeregi s∏ug (urz´dników czyli faryzeuszy).
3. Je˝eli rodzice dziecka mogli udowodniç, ˝e pochodzà z pokolenia Lewiego, wst´p do
szko∏y Êwiàtyni by∏ u∏atwiony. Je˝eli rodzice nie mogli tego udowodniç, wtedy sprawa komplikowa∏a si´. Wówczas trzeba by∏o formalnie wkupiç si´ do pokolenia Lewiego, sk∏adajàc ponad to
na rzecz Êwiàtyni znacznà ofiar´.
4. Obowiàzek poddania si´ egzaminowi nie dotyczy∏ dziewczàt, ale wolno im by∏o na ˝yczenie rodziców i dla wi´kszej chwa∏y Bo˝ej stanàç przed Komisjà. W tym przypadku egzaminowa∏y je matki Êwiàtynne w oddzielnym budynku i wr´cza∏y im Êwiadectwa o osiàgni´tym przez
nie stopniu wiedzy i umiej´tnoÊci. Dziewcz´tom tym wolno by∏o w wieku dojrza∏ym wyjÊç za mà˝
za kap∏anów, wzgl´dnie lewitów.
5. Egzaminowanie ch∏opców nie trwa∏o d∏ugo. Egzamin u dziewczàt by∏ jeszcze krótszy.
Zadawano z regu∏y kilka zasadniczych pytaƒ, a odpowiedê na nie zna∏ ka˝dy ˚yd od dawna na
pami´ç.
6. Dzieci tak biegle uczy∏y si´ tych odpowiedzi na znane im pytania, ˝e odpowiada∏y b∏yskawicznie, zanim egzaminator zdà˝y∏ wypowiedzieç ca∏e pytanie.
7. Pytaƒ nie by∏o wi´cej ni˝ dziesi´ç. Zrozumia∏e wi´c jest, ˝e przeegzaminowanie jednego ch∏opca trwa∏o przewa˝nie jednà minut´. Je˝eli on poprawnie i p∏ynnie odpowiada∏ na pierwsze pytanie, zwalniano go z dalszych pytaƒ.
8. Po egzaminie wr´czano ch∏opcom ma∏e karteczki, z którymi zg∏aszali si´ wraz z rodzicami do kasy. W tych kasach przed egzaminem wp∏acono taks´, aby uzyskaç Êwiadectwo Êwiàtyni, o ile im (rodzicom) na tym zale˝a∏o. Za Êwiadectwo tak˝e trzeba by∏o uiÊciç dodatkowà, niewielkà kwot´. Dzieci bardzo ubogich rodzin musia∏y wykazaç si´ Êwiadectwem ubóstwa, tzw. signum paupertatis, bez którego nie dopuszczano ich do egzaminu.
9. Egzaminy odbywa∏y si´, albo w czasie Paschy, albo w okresie Âwiàt Namiotów i trwa∏y
zwykle pi´ç do szeÊciu dni. Zanim jednak przystàpiono do nich, s∏udzy Êwiàtyni odwiedzali przez
szereg dni wszystkie gospody, celem ustalenia, ilu tam jest m∏odych kandydatów.
10. Za niewielkà op∏atà mo˝na te˝ by∏o kupiç sobie pierwszeƒstwo w kolejce do egzaminu.
Ubodzy ch∏opcy byli zwykle na samym koƒcu. Z tymi ostatnimi za∏atwiano si´ szybko, a Êwiadectwa przewa˝nie im nie wr´czano. Obiecywano im co prawda, ˝e dostanà w póêniejszym terminie, ale tego terminu prawie nigdy nie mogli si´ oni doczekaç.
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11. Bywa∏o i tak, ˝e ch∏opcy bardziej rozgarni´ci i dociekliwi zadawali egzaminatorom pytania domagajàc si´ wyjaÊnieƒ, co do ró˝nych wypowiedzi proroków. W takich przypadkach egzaminatorom przewa˝nie rzed∏y miny, gdy˝ ich znajomoÊç Pisma i Proroków rzadko przekracza∏a poziom dzisiejszych, bardzo nisko op∏acanych nauczycieli klas podstawowych (mowa tu
o szko∏ach austriackich w po∏owie XIX wieku). Znali oni tylko odpowiedzi na pytania, zawarte
w programie egzaminacyjnym. Ponadto, inne tematy by∏y im przewa˝nie nieznane .
12. Egzaminom przys∏uchiwa∏ si´ szereg kap∏anów i bieg∏ych w PiÊmie, wyst´pujàcych
w tych przypadkach jakby w charakterze komisarzy egzaminacyjnych. Sami nie egzaminowali,
ale przys∏uchiwali si´ pytaniom i odpowiedziom. Tylko w przypadkach wy˝ej wspomnianych, kiedy sytuacja tego wymaga∏a, odzywali si´, ganiàc przede wszystkim wÊcibskiego ch∏opca za jego
zuchwa∏oÊç, ˝e oÊmieli∏ si´ wyprowadziç swoich egzaminatorów z konceptu i zabieraç im cenny
czas.
13. Je˝eli ch∏opiec mimo to nie pozwoli∏ zbiç si´ z tropu, nadal obstawa∏ przy swoim zamiarze i ˝àdaniu, wtedy – bardziej dla zachowania pozorów wobec zebranego tam narodu, a nie
w imi´ lepszego poznania prawdy - brano takiego ch∏opca na wytrzyma∏oÊç, ka˝àc mu czekaç a˝
do wieczora, do okreÊlonej godziny. Wtedy przes∏uchiwano go osobno.
14. Kiedy wreszcie nadesz∏a ta godzina, brutalnie wyciàgano ch∏opca z jego schowka. Kazano mu powtórzyç swoje pytanie, a jeden z kap∏anów, czy te˝ bieg∏ych w PiÊmie, zwykle cz´stowa∏ go tak niewyraênà i zagmatwanà odpowiedzià, ˝e ch∏opcu màdroÊci na pewno nie przyby∏o. Naród g∏uchy i Êlepy bi∏ si´ w piersi podziwjajàc z zapartym tchem, niezbadane g∏´biny Ducha Bo˝ego, przemawiajàcego przez usta kap∏ana lub bieg∏ego w PiÊmie. W koƒcu zebrani
zbesztali ch∏opca za jego przemàdrza∏oÊç i brak rozwagi.

Rozdzia∏ drugi
1. Ale znalaz∏ si´ pewien bardzo rozgarni´ty ch∏opiec, który nie zra˝ajàc si´ takimi szykanami rzek∏: „Wszystko co dzieje si´ w wielkim Bo˝ym Êwiecie, dzieje si´ w dzieƒ, w najjaÊniejszych promieniach s∏oƒca, a nawet noc, nigdy nie jest tak ciemna, ˝eby nie by∏o widno. Dlaczego wi´c taka wa˝na nauka, która powinna wskazaç cz∏owiekowi drog´ do prawdziwej szcz´ÊliwoÊci w sposób jak najbardziej oczywisty i jasny, jest tak zagmatwana, niedost´pna ogó∏owi
i niezrozumia∏a dla duszy cz∏owieka”.
2. A tym ch∏opcem, który czyni∏ kap∏anom ten w∏aÊnie zarzut, by∏em Ja. Pytanie moje by∏o
dla kap∏anów bardzo k∏opotliwe, tym bardziej, ˝e zebrany w sali t∏um stanà∏ zdecydowanie po
mojej stronie. S∏ysza∏o si´ takie zdanie: na Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, màdroÊç tego
ch∏opca wzbudza w nas najwi´kszy podziw! Niech on koniecznie podyskutuje jeszcze z kap∏anami i bieg∏ymi w PiÊmie! Ch´tnie z∏o˝ymy za niego znacznà kwot´ pieni´˝nà do Bo˝ej skrzyni!.
3. JakiÊ bardzo bogaty Izraelita z Betanii (by∏ nim Szymon, wówczas jeszcze ˝yjàcy ojciec
¸azarza, Marty i Marii wystàpi∏ i z∏o˝y∏ za mnie ofiar´ w wysokoÊci 30 funtów srebra i nieco z∏ota,
aby pozwolono mi d∏u˝ej podyskutowaç z kap∏anami i bieg∏ymi w PiÊmie.
4. Kap∏ani i biegli przyj´li oczywiÊcie jak najch´tniej wielkà ofiar´, a ja mia∏em tym samym
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pe∏nà swobod´ wdawania si´ z kap∏anami w nadzwyczajnà i dotychczas niespotykanà - z wiadomych wzgl´dów - dyskusj´.
5. Ju˝ pierwsze moje wst´pne pytanie wybra∏em z Izajasza, a poniewa˝ odpowiedê kap∏anów na to pytanie by∏a nadwyraz mglista i niezrozumia∏a, skorzysta∏em z tej okazji, aby rozpoczàç powa˝nà rozmow´, do której jeszcze powróc´. Kto z dobrym, czystym i mi∏ujàcym sercem
Êledziç b´dzie zapisanà tu dyskusj´, ten du˝o korzyÊci wyciàgnie z niej dla swojej duszy i swego
serca.
6. Ale zanim rozpocz´∏a si´ w∏aÊciwa rozprawa, wykorzysta∏em drogo okupionà swobod´
mówienia. Powracajàc do wst´pnego pytania, domaga∏em si´ od kap∏anów wyjaÊnienia poszczególnych punktów (wersetów) wypowiedzi Izajasza.
7. Wst´pne pytanie wzi´te by∏o z Izajasza rozdzia∏ 7, werset 14, 15, 16, który brzmi: „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel – Mas∏o i miód jeÊç b´dzie, a˝eby umia∏ odrzucaç z∏o, a wybieraç dobro. Bo zanim Ch∏opiec
b´dzie umia∏ odrzucaç z∏o, a wybieraç dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów
ty si´ ulàk∏eÊ “. (Iz 7, 14-16).
8. Je˝eli chodzi o pierwszà cz´Êç wst´pnego pytania, to treÊç s∏ów (Izajasza) jest zrozumia∏a sama przez si´. Chodzi∏o po prostu o to: kim jest Panna i kim jej Syn Emmanuel i kiedy to
si´ stanie, ˝e taki Syn przyjdzie na Êwiat. Czas chyba ju˝ nadszed∏, skoro kraj Jakuba ju˝ od szeregu lat pozbawiony jest swoich dwóch królów, a jego panami sà obecnie poganie. Czy nie jest
to w∏aÊnie ów ch∏opiec, który przed 12 laty urodzi∏ si´ w Betlejemie z Dziewicy Maryi, którà poÊlubi∏ Józef” – Nie przyjmujàc jej na razie jako ˝ony, lecz jako poddanej jego opiece. Zgodnie z proroctwem, Syn urodzi∏ si´ im w stajni, w grocie (schronie) dla owiec. Ze wzgl´du na Niego przybyli magowie ze Wschodu, aby powitaç Go, jako obiecanego, wielkiego Króla ˚ydów, któremu Anna i Symeon dali w Êwiàtyni, Êwiadectwo, ˝e w∏aÊnie On jest owym Emmanuelem, o którym prorokowa∏ Izajasz.
9. Otó˝ w odpowiedzi na wst´pne pytanie, odezwa∏ si´ pewien kap∏an, opanowany ˝àdzà
w∏adzy, który zaczà∏ kleiç byle jak zdania, nie majàce sensu. Nazwa∏ mnie przy tej okazji êle wychowanym ch∏opcem, który ju˝ w tak m∏odym wieku wie, ˝e cz∏owiek rodzi si´ z niewiasty.
10. Przeciw jego zaczepkom protestowa∏ tylko pewien bardziej do ludzi podobny bieg∏y w
PiÊmie twierdzàc, ˝e taka wiedza bynajmnie nie Êwiadczy o z∏ym wychowaniu, poniewa˝ ch∏opcy
w Galilei dojrzewajà wczeÊniej, ni˝ ch∏opcy w zepsutej Jerozolimie, gdzie kwitnie luksus, ale
wÊród dzieci szerzy si´ chuligaƒstwo. Jego zdaniem zas∏u˝y∏em na lepszà odpowiedê. On za
mnie mo˝e r´czyç, gdy˝ jest przekonany, ˝e ja dobrze pozna∏em wszystkie tajniki ludzkiego ˝ycia. Wystarczy, je˝eli usunie si´ z sali reszt´ ch∏opców, a potem nale˝y ze mnà porozmawiaç,
jak m´˝czyzna z m´˝czyznà.
11. Ale kap∏an coÊ tam pomamrota∏ w swojà brod´, a ja zwróci∏em si´ do wspomnianego,
bardziej do ludzi podobnego bieg∏ego w PiÊmie w sprawie urodzenia si´ ch∏opca w Betlejemie.
Ten jednak odpowiedzia∏ mi wymijajàco zalewajàc mnie potokiem s∏ów:
12. M∏ody bieg∏y w PiÊmie: „Otó˝, mój mi∏y ch∏opcze. Swego czasu, owszem, du˝o mówiono o tej historii ∏àczàc jà z doÊç mglistà przepowiednià proroka Izajasza, który przepowiada∏ za-
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wsze tylko w niewyraênych przenoÊniach, odnoszàcych si´ jednak wy∏àcznie do czasów, kiedy
on ˝y∏. Ale wszystkie te plotki ucich∏y, na szcz´Êcie prawie ca∏kowicie. Dosz∏y mnie s∏uchy, ˝e rodzice dziecka uciekli z Betlejem, po g∏oÊnym wówczas mordzie dzieci, przy której to okazji, zar˝ni´to z ca∏à pewnoÊcià tak˝e ich “Króla ˚ydów”, jak go wtedy tytu∏owa∏ Wschód. Rodzice opuÊcili w ogóle Jude´ w niewiadomym kierunku. Mo˝e ju˝ nie ˝yjà, bowiem wszelki Êlad po nich zaginà∏”.
13. Byç mo˝e, ˝e coÊ tam by∏o nadzwyczajnego w owym czasie, bowiem poruszenie
wÊród ludu by∏o doÊç du˝e. Dziwna w ka˝dym razie pozostaje okolicznoÊç, ˝e ju˝ po kilku latach
zapomniano ca∏kowicie o tym incydencie tak, ˝e naprawd´ szkoda czasu na ponowne roztrzàsanie tej sprawy. Je˝eli chodzi o Symeona i Ann´, byli to bardzo starzy, egzaltowani wielbiciele
Âwiàtyni. Znani z tego, ˝e przypisywali niejednemu ch∏opcu cechy majestatyczne s∏owami wielce
tajemniczymi, rozbudzajàc tymczasem w doÊç licznych, naiwnych rodzicach najdziwaczniejszà
nadziejà.
14. Kiedy Bóg da∏ na górze Synaj swoje przykazania, dr˝a∏ prawie ca∏y okràg ziemi, a ta
sprawa na pustyni ciàgn´∏a si´ przez okràg∏e 40 lat. Prawie ca∏y Êwiat zmuszony by∏ uznaç
wszechmoc Jahwe. Kiedy wi´c uka˝e si´ w tym Êwiecie zapowiedziany Mesjasz, zadr˝y ziemia
z pewnoÊcià jeszcze silniej, gdy˝ Dawid tak wita przysz∏ego Mesjasza: (Psalm Dawida: 24, 7 10).
7. „Bramy, podnieÊcie swe szczyty i unieÊcie si´, prastare podwoje, aby móg∏ wkroczyç
Król chwa∏y”!
8. Któ˝ jest tym Królem chwa∏y” Pan mocny i pot´˝ny, Pan pot´˝ny w boju.
9. Bramy, podnieÊcie swe szczyty i unieÊcie si´, prastare podwoje, aby móg∏ wkroczyç
Król chwa∏y!
10. Któ˝ jest tym królem chwa∏y” Pan Zast´pów ; On jest Królem chwa∏y”
15. A wi´c mój drogi ch∏opcze, zrozumia∏eÊ chyba, ˝e ca∏a ta sprawa z urodzinami w Betlejem, którà ∏àczono z zapowiedzianym Mesjaszem, ucich∏a ca∏kowicie, bo sta∏a na zbyt kruchych nogach. Wystarczy zastanowiç si´, w jaki sposób Dawid Go zapowiedzia∏ i co nale˝y
uczyniç, zanim wielki Król Chwa∏y zstàpi z niebios do ˚ydów. Rozwa˝ to i wiedz, ˝e wszyscy ˚ydzi z pewnoÊcià przez szereg lat, przed tym momentem, pouczeni zostanà przez wielkich proroków jak np. przez Eliasza, który powróci na ziemi´. ˚ydzi wykonajà wszystko, co im kaza∏ uczyniç wielki Dawid, aby byli dobrze przygotowani na wa˝ne przybycie najwy˝szego Boga.
16. „Zastanów si´ ch∏opcze nad moimi s∏owami i wtedy zrozumiesz, ˝e Jahwe Sabaoth nie
przyjdzie na Êwiat bez wielkich znaków. Idê wi´c i na przysz∏oÊç nie zadawaj podobnych pytaƒ!´.
17. Dopiero po wys∏uchaniu tych s∏ów zrobi∏em swojà wy˝ej podanà, wst´pnà uwag´,
sk∏aniajàcà bogacza z Betanii (Szymona) do z∏o˝enia tak wysokiej kwoty, która da∏a mi prawo do
obszernej dyskusji z komisjà egzaminacyjnà. Prawo do rozwini´cia mojego wst´pnego pytania
i wypowiedzenia si´ na temat Izajasza, dotyczàcych Mesjasza. Szymon z Betanii bowiem by∏
jednym z nielicznych, którzy oczekiwali „Króla Chwa∏y” zgodnie z proroctwami Eliasza. Ani w burzy, ani w ogniu, ale w ∏agodnym szumie wiatru przyjdzie do nas Bóg.
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Rozdzia∏ trzeci
1. Kiedy wi´c uzyska∏em swobod´ mówienia, zwróci∏em si´ do kap∏anów i bieg∏ych w PiÊmie, którzy dali mi znak, ˝e teraz mog´ mówiç i pytaç o cokolwiek chc´, a oni odpowiedzà mi
wed∏ug umowy. Nawiàza∏em wi´c do mojego wst´pnego pytania w ten sposób: „Wasze s∏owa,
choç wypowiedziane tonem niezachwianej pewnoÊci siebie, nie wyg∏adzà powierzchni wzburzonego morza, ani nie uciszà nawa∏nicy wiatru. Tylko Êlepy nie spostrzy˝e znaków obecnego okresu, tylko cz∏owiek g∏uchy jak pieƒ nie s∏yszy pot´˝nego huku historii w tym arcyznamiennym dla
ca∏ej kuli ziemskiej czasie. Karmel i Syjon ju˝ pochyli∏y swoje szczyty przed Królem Chwa∏y, który teraz przyby∏. Ze wszystkich ska∏ Horebu toczy si´ mleko i miód, a wy, którzy powinniÊcie jako
pierwsi wiedzieç o tym i oznajmiç ten fakt st´sknionemu narodowi, trwacie w absolutnej niewiedzy.
2. S∏owa moje zaskoczy∏y ich w najwy˝szym stopniu i nie wiedzieli, co odpowiedzieç. Milczàc spojrzeli wi´c na mnie i po sobie.
3. Dopiero po jakimÊ czasie odezwa∏ si´ jeden z nich mówiàc: „Mów dalej, co ty o tym
wiesz”.
4. Odpowiedzia∏em: „Na pewno wiem, ale nie w tym celu postawi∏em wam pytanie, abyÊcie mi wyjaÊnili, co i bez was wiadomym mi jest. Chodzi mi bowiem o to, abyÊcie wykazali mi,
kim jest Panna, o której ciàgle wspomina prorok Izajasz i z której urodzi si´ Syn Najwy˝szego.
Dlaczego Ona da Jemu imi´ Emmanuel („Bóg z nami!?). Dlaczego On piç b´dzie mleko i jeÊç
miód” Dlaczego odrzuci z∏o, a wybierze dobro” Jako biegli w PiÊmie powinniÊcie chyba wiedzieç,
co prorok chce powiedzieç mówiàc o ci´˝arnej Dziewicy, która wyda na Êwiat wspomnianego Syna.
5. „Ja w ka˝dym razie jestem zdania, ˝e za tym narodzeniem w Betlejem kryje si´ coÊ wi´cej i ˝e owa para ma∏˝eƒska; cieÊla - Józef z Nazaretu i Panna, którà on poÊlubi∏ oraz ich Syn
narodzony w Betlejem - ˝yjà. Uda∏o im si´ dzi´ki dobrze zorganizowanej pomocy ówczesnego
rzymskiego dowódcy Korneliusza, umknàç przed zbyt póêno zastosowanym aktem okrucieƒstwa
starego Heroda; a teraz mieszkajà oni sobie spokojnie w galilejskim Nazarecie”.
6. O tym ja wiem, chocia˝ mam dopiero 12 lat. Czy˝by wam nic o tym nie by∏o wiadomo”
Wam, którzy o wszystkim jesteÊcie zwykle tak dobrze poinformowani” Bardzo dziwne! Tym dziwniejsze, ˝e Józef jest jednym z najzdolniejszych stolarzy. Co roku zleca si´ jemu w Jerozolimie
jakàÊ prac´, a wy znacie jego bardzo dobrze i jego ˝on´ tak˝e, gdy˝ pochodzi z Jerozolimy. Wychowano Jà w Êwiàtyni, a˝ do 14-tego roku ˝ycia! Czy˝ nie jest Ona córkà Anny i Joachima i czy
nie urodzi∏a si´ Ona, jak zapisane jest w waszych kronikach w cudowny sposób” Anna by∏a ju˝
staruszkà, a wi´c tylko cudem mog∏a zajÊç w cià˝´.
7. Otó˝ ma∏˝onkowie ci z Nowonarodzonym Ch∏opcem mieszkali bezpiecznie przez trzy
lata, w Egipcie, niedaleko miasteczka Ostrazine, co w j´zyku staroegipskim Austrazhina, oznacza „budowla zgrozy”. By∏a to twierdza, która za czasów faraonów grozi∏a Êmiercià wszystkim
wrogom. W póêniejszych czasach wrogowie korzystajàc ze swojej przewagi nad starym Egiptem
zdobyli t´ fortyfikacj´ grozy. Z miejscowoÊci tej oraz jej umocnieƒ nie uchowa∏o si´ nic do naszych czasów poza zniekszta∏conà jej nazwà, której pochodzenie Rzymianie t∏umaczyli innymi
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pierwiastkami j´zykowymi, ani˝eli dawni Egipcjanie.
8. Ale nie w tym rzecz. Wspominam o tym dlatego, aby bli˝ej okreÊliç miejsce trzyletniego
pobytu tej Rodziny w Egipcie. Podobno powrócili oni do Nazaretu, pos∏uszni tajemniczemu g∏osowi i tam mieszkajà oni teraz, oddani Bogu. Rzadko stykajà si´ z ludêmi, chocia˝ du˝o mówi si´
o licznych cudownych wyczynach ch∏opca, którego i ja mam przyjemnoÊç znaç; nawet znam bardzo dobrze. Pos∏uszne sà mu nawet ˝ywio∏y, a najdziksze bestie w lasach i na pustyni uciekajà
przed jego wzrokiem w pop∏ochu, jakby Êciga∏o je tysiàc myÊliwych. Pod tym wzgl´dem jest on
tysiàckrotnym Nimrodem. – A wy naprawd´ nic o tym nie wiecie” Powiedzcie mi szczerze i zgodnie z prawdà czy nic o tym wszystkim nie s∏yszeliÊcie”
9. Mówi inny kap∏an, którego dusza by∏a nieco jaÊniejsza: „Owszem, coÊ niecoÊ o tym ju˝
s∏yszeliÊmy, jak równie˝ o tym, ˝e znany nam cieÊla mieszka wraz ze swojà m∏odà ˝onà w Nazarecie. Ale czy ten „cudowny” ch∏opiec jest tym samym dzieckiem, które przed dwunastu laty urodzi∏o si´ w okolicy Betlejem w jakiejÊ stajni” Tego nie wiemy i mamy te˝, co do tego powa˝ne
wàtpliwoÊci, czy to jest jeden i ten sam cz∏owiek. Z jakiej racji ch∏opak ten mia∏by byç akurat Emmanuelem, o którym mówi prorok”!
10. Mówi´ ja: „PrzypuÊçmy, ˝e, on nim nie jest. Skàd w takim razie wzi´∏a si´ jego moc, jakà posiada nad wszystkimi ˝ywio∏ami” I kim jest wymieniona przez proroka Panna i kim Emmanuel”?.
11. Teraz odezwa∏ si´ ów bogacz z Betanii (Szymon): „S∏uchajcie, to jest wprost nie do
wiary! Ten ch∏opiec ma rozum bystry ponad wszelkà miar´! Odnosz´ wra˝enie, ˝e przed nami
stoi jakiÊ m∏ody Eliasz, którego ów cudowny ch∏opiec nazaretaƒski wydelegow∏, aby nas wszystkich przygotowaç na przybycie ju˝ mieszkajàcego wÊród nas Emmanuela, zapowiedzianego
przez proroka. Odkàd pami´tam, tego jeszcze nie by∏o, aby - poza Samuelem - 12 letni ch∏opiec
tak arcymàdrze przemawia∏!”.
12. „Najwy˝szy czas, aby porozmawiaç z tym ch∏opcem powa˝niej i z nale˝nym szacunkiem dla niezwyk∏ego tematu, inaczej ciàgle b´dzie nam siedzia∏ na karku! S∏owa proroka trzeba
b´dzie koniecznie przedstawiç jemu w sposób jasny i zastanowiç si´, jak podejÊç do córki Joachima i Anny dziewicy Maryi, która aureolà cudów jest otoczona. Rodzice jej przed Êmiercià
wszystkie swoje dobra zapisali na rzecz Âwiàtyni. Szczerze mówiàc, to Âwiàtynia sama podst´pem zabra∏a na w∏asnoÊç ca∏y ich majàtek „jako bezpaƒskie rzekomo, jako nale˝noÊç za wychowanie ich córki Maryi.
14.Rzecze gniewliwy kap∏an: “Ty tego nie rozumiesz, a trzymajàc stron´ tego ch∏opca,
mówisz o tych sprawach, jak Êlepy o pi´knie kolorów!”.
15. Wtedy ja si´ wtràci∏em do ich rozmowy mówiàc: dziwne, ˝e g∏odny zawsze sàdzi, ˝e
ca∏e jego otoczenie jest g∏odne, a g∏upi zawsze jest przekonany, ˝e wszyscy inni sà jeszcze
g∏upsi od niego. Dla Êlepego ka˝dy cz∏owiek, nawet gdyby posiada∏ najbystrzejszy wzrok jest Êlepy, a g∏uchy zachowuje si´ jak gdyby znajdowa∏ si´ wÊród samych g∏uchych.
16. „Czy ty uwa˝asz, ˝e ˝aden cz∏owiek wi´cej od ciebie wiedzieç ju˝ nie mo˝e” Och, jak˝e bardzo si´ mylisz! Widzisz, jestem dopiero ch∏opcem, ale móg∏bym ci opowiadaç i odkryç
przed tobà rzeczy jak najbardziej pawdziwe i rzeczywiste, o których twojej „màdroÊci” nigdy nic
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si´ jeszcze nie Êni∏o”!
17. „Dlaczego wi´c bogaty Szymon z Betanii, który zwiedzi∏ Indie, Persj´, Arabi´, Egipt,
Hiszpani´, Rzym oraz Ateny, nie móg∏by znaç rzeczy, o których ty nie masz najmniejszego poj´cia” A ja powiadam ci, ˝e jego sàd jest s∏uszny, dlatego powinniÊcie uczyniç to, czego domaga
si´ on od was za tak wielkà sum´ pieni´˝nà, którà wam ofiarowa∏”.
18. „Je˝eli ktoÊ wynajmuje robotnika do okreÊlonej pracy, to on musi jà wykonaç. Je˝eli robotnik nie chce si´ zabraç do pracy, lub do niej si´ nie nadaje, to pan ma chyba prawo ˝àdaç
zwrotu wp∏aty od leniwego, wzgl´dnie nie przygotowanego do tej pracy cz∏owieka. - P∏acono
wam hojnie, ale w zamian nie chcecie niczego zrobiç, albo nie potraficie. Czy wobec tego Szymon nie ma prawa, za˝àdaç zwrotu wp∏aty”
19. Wtedy zabra∏ g∏os obecny na tym posiedzeniu rzymski komisarz - s´dzia dobrze znajàcy si´ na zagadnieniach prawnych, mówiàc: „Spójrzcie na tego ch∏opca: to prawnik w ca∏ym tego s∏owa znaczeniu. Ten z miejsca móg∏by byç s´dzià we wszystkich spornych sprawach. Jego
powód sàdowy oparty jest ca∏kowicie na naszym prawodastwie i gdyby Szymon z Betanii tego
ode mnie za˝àda∏, musia∏bym jemu przyznaç “Exequatur:” (Wyrok jest prawomocny!).
20. „Po tych s∏owach s´dzia wsta∏, podszed∏ do mnie, pog∏aska∏ mnie po g∏owie i przycisnà∏ do serca mówiàc: s∏uchaj, najmilszy mój ch∏opcze z bujnà czuprynà! Po prostu zakocha∏em
si´ w tobie. Jak bardzo pragnà∏bym otoczyç ci´ opiekà, s∏u˝yç ci ca∏ym swoim majàtkiem, abyÊ
wyrós∏ na wielkiego cz∏owieka!”.
21. Odpowiedzia∏em:„Dobrze wiem, ˝e mnie kochasz! W tobie bije szlachetne, dobre serce. Ale przyjmij do wiadomoÊci ˝e i ja ciebie bardzo kocham. Jednak nie martw si´ o mojà przysz∏oÊç; ju˝ tam jest ktoÊ, kto o to si´ zatroszczy∏”.
22. Podszed∏ do mnie tak˝e Szymon z Betanii pytajàc wielce zdziwiony: „Powiedz mi, najwspanialszy, najmilszy i najdro˝szy ch∏opaczku, skàd wiesz, jak si´ nazywam i które kraje zwiedzi∏em”?.
23. Odpowiedzia∏em: „Och, niech ci´ to nie zdziwi; je˝eli chc´ coÊ wiedzieç, to mam coÊ
takiego w swojej naturze, ˝e ju˝ wiem. Ale teraz jeszcze byÊ tego nie zrozumia∏. – Powróçmy
jednak do naszej “Dziewicy” ! Czy wy kap∏ani i biegli w PiÊmie chcecie t´ spraw´ naÊwietliç, jak
nale˝y?”
24. Teraz odezwa∏ si´ jeden z màdrzejszych spoÊród znaczenej liczby kap∏anów tymi s∏owami: „Racja, racja, innego wyjÊcia nie mamy. Trzeba b´dzie Ch∏opcu powiedzieç ca∏à prawd´.
Wyt∏umaczcie mu wi´c Izajasza, przy którym si´ upar∏ wed∏ug nauki odpowiedników zawartej
w Kabale i wtedy nie b´dzie mia∏ podstawy do dalszych pytaƒ”.
25. Zjawi∏ si´ wtedy najmàdrzejszy z bieg∏ych w PiÊmie i tak rzek∏: A wi´c, ty arcydociekliwy ch∏opcze, s∏uchaj uwa˝nie i zrozum; mówiàc „Dziewica”- prorok nie mia∏ na myÊli panny z
krwi i koÊci, lecz tylko nauk´, którà Bóg da∏ dzieciom tej ziemi za poÊrednictwem Moj˝esza. My
kap∏ani, reprezentujemy t´ nauk´ i prawo w Êcis∏ym tego s∏owa znaczeniu.
26. „A my, jako ˝ywe S∏owo Bo˝e, ˝ywimy niep∏onnà nadziej´, ˝e teraz urodzimy z siebie
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t´ nauk´ dla ca∏ego Êwiata, darzàc nià wszystkich pogan. I ta ˝ywa, prawdziwa nadzieja jest owà
cià˝à dziewicy, o której mówi∏ prorok. Syn, którego dziewica ma wydaç na Êwiat - i rzeczywiÊcie
jà urodzi - sà to wszyscy poganie, którzy przyjmowaç pragnà naszà nauk´. Oni wtedy powiedzà
„Emmanuel”, tj. „Bóg z nami !”. I takie b´dzie ich imi´. Takie przypadki ju˝ zdarza∏y si´ przed nami i powtarzajà si´ obecnie jeszcze wyraêniej i cz´Êciej.
27. „A syn ten spo˝ywaç b´dzie miód i mleko. On odrzuci z∏o i wybierze dobro”. Miód
oznacza u proroka czystà mi∏oÊç i prawdziwe dobro rodzàce si´ z tej mi∏oÊci, a mleko oznacza
màdroÊç z Boga, którà otrzyma cz∏owiek za stosowanie nauki i przepisów. Kiedy cz∏owiek rozbudzi w sobie ˝ywà mi∏oÊç i màdroÊç z Boga, wtedy wzgardzi z w∏asnej woli wszelkim z∏em, wybierajàc to, co dobre.
28. Widzisz, mi∏y mój ch∏opcze, taki jest sens duchowych s∏ów, sentencji i wypowiedzi proroków w odniesieniu do màdroÊci i prawdy. Wypowiedzi te majà wy∏àcznie wewn´trzny, duchowy
sens. A ten sens znajdujà tylko prawdziwi biegli w PiÊmie. Poniewa˝ jest on ukryty w materialnych symbolach i obrazach, kluczem do tych tajemnic jest nieomylna i prawdziwa nauka o odpowiednikach. Klucza tego nie znajdzie laik. Gdyby to potrafi∏, niepotrzebne by∏yby wszystkie szko∏y wy˝szej wiedzy, a Moj˝esz nie potrzebowa∏by wówczas dobieraç sobie z wielkim trudem odpowiednich kap∏anów i uczonych, którzy mieliby opiekowaç si´ czystoÊcià nauk i praw boskich. Czy
ty teraz zrozumia∏eÊ prawdziwe i prawid∏owo wyt∏umaczone s∏owa proroka, którego ty nie mog∏eÊ
zrozumieç “

Rozdzia∏ czwarty
1. Mówi´ ja: „Jak najbardziej to, o czym mówi∏eÊ. Wiedzia∏em o tym ju˝ dawno, wi´c niepotrzebnie si´ trudzi∏eÊ. W ka˝dym razie nie odst´puj´ od swego pytania, co do dziewicy Maryi”.
2. Dlaczego prorok (Izajasz 9, 5-6) u˝ywa∏ takich s∏ów: „Albowiem Dzieci´ nam si´ narodzi∏o, Syn zosta∏ nam dany, na Jego barkach spocz´∏a w∏adza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksià˝´ Pokoju. Wielkie b´dzie Jego panowanie
w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwie, które On utwierdzi i umocni prawem
i sprawiedliwoÊcià, odtàd i na wieki. Zazdrosna mi∏oÊç Jahwe tego dokona”.
3. Jakie to dzieci´ i jaki to syn, który nam jest dany” A mo˝e jest to jednak ów ch∏opiec,
który urodzi∏ si´ w stajence betlejemskiej” Albowiem napisane jest tak˝e: „W Betlejemie w stajence, urodzi si´ ˚ydom król; On zbuduje nowe królestwo, które b´dzie trwa∏o na wieczne czasy”
4. Wielce zaskoczeni spojrzeli kap∏ani i biegli w PiÊmie po sobie mówiàc: „Gdzie ch∏opiec
ten wyuczy∏ si´ tak dok∏adnie s∏ów Pisma” Istnieje tylko bardzo ograniczona iloÊç egzemplarzy,
a sà to przecie˝ tylko skrócone odpisy. Kompletów jest zaledwie dziesi´ç! Co do nich, wiemy
gdzie si´ znajdujà i ˝aden cz∏owiek Êwiecki (laik) nie ma do nich dost´pu. Samarytanie, co prawda tak˝e posiadajà jeden egzmplarz, ale w nim jest du˝o b∏´dów i dodatków sfabrykowanych we
wschodnich krajach”.
5. Uszczypliwy kap∏an zwróci∏ si´ teraz do mnie pytajàc: „A wi´c, powiedz mi, skàd i od
kiedy posiadasz takà wszechstronnà znajomoÊç Pisma, a w szczególnoÊci proroków”?.
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6. Mówi´ ja: „Nie masz prawa pytaç mnie o takie rzeczy. Ja ciebie tak˝e nie pyta∏em, dlaczego ty, jako kap∏an w ogóle jeszcze nie zaglàda∏eÊ do Pisma, ani nie post´pujesz zgodnie z
jego tekstem”. Odpowiedz mi na moje pytanie! Za to p∏acono tobie, a reszta, to nie twoja rzecz!
Twoje obecne stanowisko nic ciebie nie kosztowa∏o, ani trudu, ani czasu, ani te˝ ˝adnych trosk
czy jakichkolwiek poÊwi´ceƒ!”.
7. A poza tym chcia∏bym zauwa˝yç, ˝e dla Jerozolimy nie jest to zbyt zaszczytne, je˝eli
wszechstronne wykszta∏cenie ch∏opca z Galilei zmusza was do tak wielkiego podziwu. Tym samym potwierdzacie, ˝e zasób wiedzy waszych ch∏opców – tu, w Jerozolimie - niewiele si´ ró˝ni
od inteligencji zwierzàt.
8. Skutek mojej cennej uwagi by∏ ten, ˝e rzymski komisarz wybuchnà∏ g∏oÊnym Êmiechem.
Szymon tylko z najwi´kszym trudem st∏umi∏ w sobie podobny wybuch. Zarozumia∏y, z∏oÊliwy kap∏an spuÊci∏ nos na kwint´ i wycofa∏ si´ w g∏àb sali, gdzie zirytowany usiad∏ na ∏awce.
9. Wtedy odezwa∏ si´ dziekan synagogi betlejemskiej, który tak˝e znalaz∏ si´ poÊród kap∏anów, mówiàc: „Czuj´, ˝e ja b´d´ musia∏ pomóc, inaczej nie dojdziemy do ∏adu z tym ch∏opcem. Przyjmujàc wp∏at´, daliÊmy mu prawo do zadawania nam pytaƒ przez ca∏y tydzieƒ, a my
chcàc nie chcàc musimy odpowiadaç. Ju˝ wst´pne pytanie zrobi∏o nam tyle k∏opotu, a co b´dzie,
kiedy przejdzie on do g∏ównych tematów i wniosków”?.
10. „Rozumu nie zabraknie jemu, a przytym ma ci´ty j´zyk. Wobec niego b´dziemy bezradni, jeÊli nie dostosujemy si´ do jego woli. Chodzi mu po prostu o dok∏adny opis wypadków,
które zdarzy∏y si´ w czasie urodzin pewnego ch∏opca w stajni pod Betlejem. A takim opisem mog´ s∏u˝yç, gdy˝ ju˝ wtenczas by∏em dziekanem tamtejszej bo˝nicy”.

Rozdzia∏ piàty
1. Po tych s∏owach dziekan zwróci∏ si´ do mnie mówiàc: „Nieprawda˝” Chodzi ci o dok∏adnà relacj´ ze wszystkich faktów i zjawisk zwiàzanych z owymi pami´tnymi urodzinami w Betlejem”.
2. Mówi´ ja: „Je˝eli o to chodzi, to nie wysilaj si´, szkoda trudu i zachodu. Wszystko wiem,
jak najdok∏adniej, nawet lepiej od was. Od was pragn´ tylko dowiedzieç si´, czy i w jakiej mierze
wszystko, co si´ wtedy dzia∏o w Betlejem, ma zwiàzek z wypowiedziami wszystkich proroków.
Szczeglnie ze s∏owami Izajasza. O to chodzi i o nic wi´cej, moi szanowni kap∏ani!”.
3. Mówi dziekan z Betlejem: „Otó˝ drogi, mi∏y ch∏opcze, ˝àdasz od nas czegoÊ, co trudno
b´dzie spe∏niç; to jest chyba niemo˝liwe”.
4. „Nie da si´ zaprzeczyç, ˝e mo˝na dopatrzyç si´ jakiegoÊ zwiàzku mi´dzy wypowiedziami proroka Izajasza, a urodzinami, które mia∏y miejsce przed dwunastoma laty w stajni, w pobli˝u Betlejem. Nawet miejscowoÊç poda∏ prorok bezb∏´dnie. Zresztà mo˝na to miejsce doÊç ∏atwo
znaleêç; ale, mój drogi, ile˝ to podobnych sytuacji mog∏o zaistnieç od czasów proroka Izajasza
i ciàgle jeszcze nie ma najmniejszego Êladu wskazujàcego na Emmanuela”!
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5. „Judea ju˝ kilkakrotnie pozbawiona by∏a króla i nie jedna dziewica urodzi∏a pod Betlejem
w jakiejÊ stajni ch∏opczyka. Nieraz nawet wÊród wielkich ceremonii – oczywiÊcie by∏ to czysty
zbieg okolicznoÊci – by∏o to, powiedzmy sobie szczerze, jakieÊ osobliwe zjawisko przyrody”.
6. „Krótkowzroczni i zabobonni ludzie, wzorujàc si´ na cwanych magach Indii i Persji, jak
i na astrologach, od których u nas zawsze a˝ si´ roi∏o, potrafili takà okazj´ wykorzystaç dla swoich celów. Znajàc przepowiednie proroków, wykombinowali oni sobie z miejsca odpowiednie historyjki, g∏oszàc wÊród Êlepych ˚ydów wznios∏ym, proroczym g∏osem, ˝e w∏aÊnie teraz urodzi∏
si´ ich oczekiwany Mesjasz na ziemi, gdy˝ warunki spe∏ni∏y si´”.
7. „Ale czas nieub∏agany niszczyciel wszelkich ludzkich poczynaƒ, wszystkich gadek i
urojeƒ. Za ka˝dym razem otwiera∏ nast´pnym pokoleniom oczy na rzeczywistoÊç. Wszystko pogrà˝y∏o si´ w bezdennà otch∏aƒ zapomnienia, a dla nast´pnych pokoleƒ pozosta∏a tylko beztreÊciwa opowiastka bez ∏adu i sk∏adu. Wypowiedzi proroków sà tylko niewyraênymi obrazami, nad
których sensem ludzie mogà sobie g∏owy ∏amaç przez setki lat. Nie ma ˝adnych widoków, aby ludzie rozwiàzali za ˝ycia na ziemi, znaczenie wszystkich proroctw”.
8. „I wiedz mój mi∏y ch∏opcze, tak samo przedstawia si´ sprawa cudownych urodzin w Betlejem sprzed dwunastu laty. MiejscowoÊç t´ znam jak w∏asnà kieszeƒ. Poniewa˝ prorocy zrobili
na temat tego miasteczka wielki szum, przeto od dawien dawna krà˝yli po nim magowie, jasnowidzàcy i astrologowie wszelkiej maÊci, w´szàc, czy nie zdarzy si´ coÊ, na czym mogliby zbiç
majàtek. A owe urodziny sprzed dwunastu laty by∏y upragnionà wodà na ich wyschni´te poletka”.
9. „Owi trzej magowie z Persji, którzy z∏o˝yli w r´ce Dziewicy swoje dary, otrzymali od pasterzy jako rewan˝ – wiem o tym z dobrego ˝ród∏a – du˝o owiec, cielàt, krów i wo∏ów, tak ˝e daleka podró˝ na pewno dobrze im si´ op∏aci∏a. Ale od tego czasu up∏yn´∏o ju˝ 12 lat, a dziÊ nikt
o tym ju˝ nic nie wspomina”.
10. „Nawet nie dziwi´ si´, ˝e ty pochodzàc z krainy marzycieli, szczegó∏ ten znów wyciàgnà∏eÊ z nocy zapomnienia. Galilea bowiem zawsze by∏a krajem fantastów. Z tego zresztà powodu przodkowie nasi orzekli, ˝e stamtàd nigdy nie zjawi si´ prawdziwy prorok”.
11. „Sàdz´ mi∏y ch∏opczyku, ˝e tymczasem da∏em ci wystarczajàcà odpowiedê na twoje
tak zwane „wst´pne pytanie”. Nie wykluczam mo˝liwoÊci, ˝e Jahwe kiedyÊ przyÊle ˚ydom, którzy obecnie znajdujà si´ w fatalnym po∏o˝eniu bohatera, który przywróci im wolnoÊç. Ale w chwili obecnej, zwa˝ywszy sytuacj´, jaka zaistnia∏a, nie mamy absolutnie ˝adnych szans”.
12. „Jaki bohater musia∏by byç i z których stron mia∏by przyjÊç, aby móc wdaç si´ w walk´
z przeogromnà pot´gà Rzymian” To mog∏oby ewentualnie nastàpiç za tysiàc lat, o ile przypadkowo wszystkie inne pot´˝ne paƒstwa na równi z Rzymem zacz´∏yby si´ rozk∏adaç i s∏abnàç. Ale
w naszej sytuacji nie ma o czym marzyç. Pytanie twoje postawione w naszym gronie rozwija∏o
si´, jak widzisz, w b∏´kicie powietrza, co znaczy tyle co: nie ma w nim ˝adnej realnej podstawy
i rozp∏ywa si´ w nicoÊç. Czy teraz zrozumia∏eÊ wreszcie, ile twoje wst´pne pytanie jest warte””.
13. Mówi´ ja: „Owszem, owszem; je˝eli wszystko zaczniesz mierzyç miarà tego Êwiata,
niech racja b´dzie po twojej stronie. Ale w tym szczególnym przypadku nale˝y pos∏ugiwaç si´
tylko miarà duchowà, o której ty, jak widaç wyraênie, nie masz poj´cia. Du˝o mówi∏eÊ, pozornie
màdrze, powo∏ujàc si´ na swoje doÊwiadczenie, ale w gruncie rzeczy wcale nie odpowiedzia∏eÊ
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mi na moje wst´pne pytanie”.
14. „Kiedy bowiem zjawi si´ Mesjasz, nie zbuduje on na ziemi ˝adnego królestwa materialnego, ale wzniesie On królestwo duchowe, a temu królestwu nie b´dzie koƒca przez ca∏à
wiecznoÊç. Takie w∏aÊnie królestwo przepowiedzia∏ prorok Izajasz w odniesieniu do oczekiwanego Mesjasza”.
15. A czym jest duchowe królestwo na ziemi? - To jest królestwo z zewn´trznymi oznakami wspania∏oÊci. Ono musi objawiaç si´ we wn´trzu cz∏owieka, a cz∏owiek, który dostanie si´ do
tego królestwa powsta∏ego wÊród ludzi, b´dzie cz∏owiekiem naprawd´ ˝ywym cz∏owiekiem, który
Êmierci nie ujrzy, jej nie poczuje ani zazna na wieki, jak o tym prorokowali Dawid, Daniel i Izajasz.
16. Je˝eli tak przedstawiajà si´ sprawy dotyczàce Mesjasza – a inaczej byç nie mo˝e, to
z jakiego powodu mia∏yby mieç inne znaczenie owe dziwne i niecodzienne urodziny w Betlejemie”.
17. „W cudowny sposób uchroni∏ Bóg owo dziecko przed morderczà r´kà Heroda. ˚yje
ono i dziÊ, co prawda na uboczu, ale kiedy trzeba, ujawni ono swojà w∏adz´ nad wszystkimi ˝ywio∏ami. W∏adz´, jakà posiada tylko Bóg jeden. Nikt przed nim si´ nie ukryje; je˝eli natomiast
chowa si´ ono przed innymi ludêmi, wtedy nikt nie mo˝e go znaleêç chyba, ˝e dobrowolnie pozwoli si´ znaleêç”.
18. „Nigdy dziecko to, nie uczy∏o si´ czytaç ani pisaç, a mimo to nie ma na Êwiecie pisma,
którego ono by nie potrafi∏o przeczytaç. A pisze ono we wszystkich j´zykach i jest mistrzem w
ka˝dym rzemioÊle praktykowanym gdzie by nie by∏o na ziemi. Przy tym posiada ono si∏´, przed
którà dr˝à góry, a pot´˝ne cedry chylà swoje wierzcho∏ki przed nim a˝ do ziemi. Nawet s∏oƒce,
ksi´˝yc i gwiazdy zdajà si´ byç pos∏uszne jego woli! - Co ja teraz mówi´, bynajmniej nie jest
przesadà, to jest sama prawda!“
19. „Taki jest rzeczywisty stan rzeczy i dlatego uwa˝am, ˝e z waszej strony warto by∏oby
do∏o˝yç trudu, aby sprawdziç wÊród ludzi i w zapisach fakty, porównaç je z prorokami i przekonaç si´, czy przepowiednia Izajasza pokrywa si´ z tym, co wiemy o rodzicach dziecka, o samym
dziecku, jego narodzeniu, miejscu i czasie jego urodzenia, jego obecnym miejscu zamieszkania
i o niejednym znaku, które dziecko to dotychczas czyni∏o”.
20. „Nad tà bàdê - co bàdê wa˝nà sprawà nie powinniÊcie, wy kap∏ani, m´drcy, biegli w
PiÊmie i ojcowie narodu przejÊç tak oboj´tnie do porzàdku dziennego, gdy˝ piastujecie stanowiska, od których naród ma prawo spodziewaç si´, ˝e Êmia∏o oznajmicie mu nadejÊcie obiecanego
Mesjasza. Mówi´, gdy˝ przys∏uguje mi do tego prawo okupione za ci´˝kie pieniàdze i nikt nie ma
prawa nakazaç mi milczenia. Prawo takie ma tylko rzymski s´dzia, tylko on jeden!”
21. „Nie by∏bym powo∏a∏ si´ w mojej uwadze na s´dziego, gdyby nie jakiÊ stary, bardzo zarozumia∏y faryzeusz, który przerywajàc mi tok moich s∏ów kaza∏ mi milczeç, gdy˝ - sà to sprawy,
w ka˝dym przypadku nie podlegajàce krytyce przemàdrza∏ego, galilejskiego Êwiniopasa”.
22. S´dzia jednak ca∏kowicie stojàcy po mojej stronie, stanowczo wyprasza∏ sobie ordynarne zachowanie si´ faryzeusza i zabroni∏ mu jeszcze raz odzywaç si´ w jego obecnoÊci tak
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obel˝ywym, w∏adczym tonem. Moja bowiem relacja - tak mówi∏ s´dzia - o cudownym ch∏opcu,
który ˝yje gdzieÊ w okolicy Nazaretu, jest równie˝ dla Rzymian wa˝niejsza od ich ca∏kowicie zu˝ytych i bardzo wyÊwiechtanych, ˝ydowskich rupieci. Powiedzia∏ faryzeuszom prosto w twarz:
23. (S´dzia:) „Wasza nauka wymaga, jak ˝adna inna na szerokim Êwiecie, gruntownej odnowy, inaczej nie utrzyma si´ ona, ani przez 50 lat. Obserwujàc waszà nauk´ o Bogu i wasze
nabo˝eƒstwa, trzeba powiedzieç, ˝e bachanalie w Rzymie sà, w porównaniu z nimi prawdziwym
s∏oƒcem, mimo ˝e bachanalie te odprawiane ku czci wy˝szej Istoty Bo˝ej sà istnà parodià rozumu ludzkiego.
24. „Ty, ch∏opcze, mów dalej! Ja pilnuj´, aby nie sta∏a si´ tobie ˝adna krzywda. Wydaje mi
si´, ˝e w tobie jest wi´cej rozumu, ani˝eli w ca∏ej Êwiàtyni. A wi´c, mów dalej drogi ch∏opcze!”

Rozdzia∏ szósty
1. Teraz wystàpi∏ m∏ody faryzeusz, który by∏ dopiero lewità, proszàc o g∏os. S´dzia zgodzi∏
si´ pod warunkiem, ˝e b´dzie mówi∏ spokojnie i do rzeczy.
2. Wtedy lewita zabra∏ g∏os mówiàc: „Pochodz´ z Galilei, a mianowicie z okolicy Nazaretu
i przypomnia∏o mi si´, ˝e co nieco s∏ysza∏em o tym cudownym ch∏opcu, o którym ten ch∏opiec
nam opowiada∏ doÊç ciekawe rzeczy. Nie mog´ co prawda twierdziç, ˝e go pozna∏em osobiÊcie,
ale cz´sto s∏ysza∏em o nim wiele ciekawych szczegu∏ów.
3. Dowiadywa∏em si´ wed∏ug moich mo˝liwoÊci co do rodziców i dowiedzia∏em si´, ˝e jego
ojciec jest cieÊlà i nazywa si´ Józef, a jego ˝onie jest na imi´ Maryja. Oboje pochodzà w prostej
linii od Dawida. To zgadza∏oby si´ ze s∏owami Proroka.
4. „Dlatego jestem zdania, ˝e warto by∏oby spraw´ t´ dok∏adnie zbadaç. OczywiÊcie nie
mam prawa cokolwiek postanowiç sam. Pozosta∏o mi wi´c tylko pokornie wypowiedzieç swoje
zdanie, co uwa˝am za swój obowiàzek. Reszta zale˝y od Wysokiej Rady. – Wypowiedzia∏em si´
z ca∏à pokorà”.
5. Na to wsta∏ jeden z zast´pców nieobecnego arcykap∏ana mówiàc: „Có˝ znowu wymaga
si´ od Êwiàtyni wed∏ug widzimisi´ jakiegoÊ tam zwariowanego ch∏opca” Je˝eli Âwiàtynia ma si´
w∏àczyç do akcji, nale˝y jej przedstawiç silniejsze argumenty! Podobne bajki krà˝y∏y ju˝ nieraz
wÊród ˚ydów, zdarza∏y si´ nawet cuda, a mimo to nie znaleziono po Mesjaszu nawet Êladu.
6. Doskonale pami´tam czasy, kiedy Zachariasz (ojciec Jana Chrzciciela) pe∏ni∏ w Êwiàtyni funkcj´ arcykap∏ana. Jego ˝ona El˝bieta mimo, ˝e by∏a w bardzo podesz∏ym wieku, urodzi∏a
syna, którego przepowiedzia∏ jemu anio∏, kiedy Zachariasz odprawia∏ w Êwiàtyni obrz´d ofiarny.
Zachariasz nie móg∏ w to uwierzyç ze wzgl´du na wiek ˝ony. Natychmiast oniemia∏ i dopiero, kiedy doniesiono mu w Êwiàtyni, ˝e ˝ona urodzi∏a mu syna i chciano wiedzieç, jakie nale˝y mu daç
imi´, odzyska∏ mow´, i odrzek∏: „Jan”. I by∏o to w∏aÊnie imi´, które dziewi´ç miesi´cy wczeÊniej
oznajmi∏ jemu anio∏ Pana.
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7. Zachariasz zapyta∏ anio∏a: „Jakie jest przeznaczenie tego ch∏opca” Powiedz mi, jaka
jest wola Pana”
8. Odpar∏ anio∏: „Albowiem ten jest, który zapowiedziany by∏ przez Jzajasza proroka mówiàcego: gotujcie drog´ Paƒskà, proste czyƒcie Êcie˝ki jego. Niech si´ podniosà wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obni˝à; równinà niechaj si´ stanà urwiska, a strome zbocza nizinà
g∏adkà. Wtedy si´ chwa∏a Jahwe objawi, razem jà wszelkie cia∏o zobaczy, bo usta Jahwe to powiedzia∏y“ ( Iz 40, 3-5).
9. „Zarzàdzono wtedy dochodzenie i wkrótce okaza∏o si´, ˝e Zachariasz, ˝àdny w∏adzy,
zamierza∏ przy potajemnej pomocy Esseƒczyków, za∏o˝yç dziedzicznà, duchowà dynasti´. Dlatego dosi´g∏o go rami´ sprawiedliwoÊci: Êwi´tokradztwo swoje przyp∏aci∏ ˝yciem”.
10. „Gdzie si´ wi´c podzia∏a wielka nadzieja Mesjasza” Nikt ju˝ nie wspomina tego wydarzenia. Wszystko to rozwja∏o si´ ca∏kowicie w obliczu Êwiàtyni, którà uÊwi´ci∏ Jahwe na wszystkie
czasy czasów. Rozwia∏o si´ jak rozp∏ywa si´ si´ lekka mgie∏ka nad ka∏u˝à i niknie bezpowrotnie
pod goràcymi promieniami s∏oƒca. A ca∏a ta intryga zosta∏a przecie˝ zainscenizowana przez samego arcykap∏ana! Poniewa˝ by∏a nieczysta i grozi∏a profanacjà Boskiej Êwi´toÊci, Bóg nie zwlekajàc dopuÊci∏ kar´ na winnego.
11. „A jeÊli tak ˝a∏oÊnie skoƒczy∏a si´ sprawa zorganizowana z pozorami arcywa˝nej akcji,
jak wyglàda∏oby w oczach Êwiàtyni opowiadanie cieÊli Józefa o Mesjaszu, za którym kryjà si´ esseƒskie intrygi i indyjskie magiczne oszustwa” Niech ten ch∏opiec wystàpi ze swoimi cudami
przed naszymi wszechwidzàcymi oczami, a my wyt∏umaczymy je ciemnemu pospólstwu - i zdemaskujemy przed nim tego rzekomego Mesjasza”.
12. „Zanim nadejdzie prawdziwy Mesjasz, uka˝à si´ przed oczami ca∏ego Êwiata na firmamencie wielkie znaki. Dopiero wtedy zjawi si´ ów Wielki Oczekiwany, wyposa˝ony we wszelkà
moc z niebios. On uwolni swój naród z pod panowania pogan i odtàd on b´dzie Panem i Królem
nad wszystkimi krajami ziemi, a dzieci Abrahama b´dà jego narodem i pozostanà nim na wieczne czasy”.
13. „Kto o tym wie ze starych ksiàg i przepowiedni, ˝e Bóg który dotychczas urzeczywistnia∏ swoje przybycie w ka˝dym poszczególnym przypadku w sposób przewspania∏y na oczach
ludzi i wszystkich stworzonych istot, to nie uwierzy, ˝e ten sam Bóg zjawi si´ na tym Êwiecie, jako niepozorne, s∏abiutkie dziecko - (Êmiertelny cz∏owiek)”
14. „Przecie˝ wiemy o tym, ˝e Maryja córka Joachima sta∏a si´ brzemienna z Józefem ,
która zosta∏a z nim zwiàzana zwiàzkiem ma∏˝eƒskim. Z poczàtku oddano t´ Pann´ pod opiek´
tego znanego w kraju rzemieÊlika wywodzàcego si´ z plemienia Dawida, ale on pragnà∏ Jà oddaliç, by nie naraziç Jej na znies∏awienie.
15. „Ale ch∏opiec ów, nie mo˝e byç Mesjaszem z tego ma∏˝eƒstwa, choçby nawet u˝ywa∏
ró˝nych sztuczek i przestawia∏ góry”.
16. „Z tego, co ci teraz powiedzia∏em, ka˝dy cz∏owiek nawet najprostszy musi dojÊç do
wniosku, ˝e przy takim stanie rzeczy zjawienie si´ Mesjasza jest niemo˝liwe i wykluczone”.
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Rozdzia∏ siódmy
1. Teraz s´dzia zwróci∏ si´ do mnie tymi s∏owami: „S∏ysza∏eÊ, co on mówi∏” Co ty masz do
powiedzenia na swojà obron´ wobec tak silnych i zaskakujàcych argumentów zast´pcy arcykap∏ana?”.
2. Mówi´ ja: „Có˝ mog´ na to powiedzieç; chyba tylko tyle: Albo on ma racj´, a prorok jest
k∏amcà, a wi´c nie ma racji, albo zast´pca arcykap∏ana jest w b∏´dzie, a prorok jednak ma racj´.
Obaj przecie˝ nie mogà mieç racji, poniewa˝ zdanie zast´pcy arcykap∏ana stoi w skrajnej
sprzecznoÊci z tym, co mówi prorok o zjawieniu si´ Mesjasza”.
3. Je˝eli prorok mówi: „Oto dziewica “– a wi´c kobieta niezam´˝na jest w cià˝y i urodzi syna i nazwie go Emmanuel tzn. Bóg z nami, (Iz 7,14). Z jakiej racji twierdzi wtedy zast´pca arcykap∏ana, ˝e Mesjasz zejdzie z nieba na ziemi´ mi´dzy ludzi wÊród najwspanialszych znaków ze
wszystkimi oznakami niebiaƒskiej glorii i chwa∏y, jako najpot´˝niejszy bohater wojenny, gotowy
król wszystkich narodów ziemi. Gdyby si´ tak rzeczywiÊcie sta∏o, to jaka korzyÊç wyros∏aby z tego wdarzenia dla po˝a∏owania godnych, prostych ludzi, z których co najmniej po∏owa przej´ta
okropnym strachem umar∏aby od razu przed zbli˝ajàcymi si´ wydarzeniami “.
4. „Nie myli∏bym si´ twierdzàc, ˝e taki sposób zjawienia si´ Mesjasza nie by∏by tak˝e na
r´k´ wielmo˝nym panom Êwiàtyni. Stanowczo woleliby oni koniec koƒcem skromny i jak najmniej
pretensjonalny sposób zjawienia si´ Mesjasza: w∏aÊnie taki, jaki opisa∏ Izajasz”.
5. „Ale zast´pca arcykap∏ana przed chwilà coÊ o tym wspomnia∏, ˝e owa nieco tajemnicza
sprawa z synem Zachariasza, ju˝ jest skoƒczona i nikt o niej wi´cej nie myÊli”.
6. „A ja twierdz´, ˝e sprawa ta nie jest zakoƒczona, jak uwa˝ajà ci panowie, bo pr´dzej,
czy pó˝niej nadejdzie czas, kiedy Jan Chrzciciel zjawi si´ wÊród nich, jak pot´˝na b∏yskawica
i surowo sàdziç ich b´dzie. A s∏owa jego b´dà dla was ostrzejsze od najostrzejszych strza∏”.
7. „I podobnie was sàdziç b´dzie ów cudowny ch∏opiec z Nazaretu. Podobnie jak Jan, o
którym teraz mówi´. Tak samo, a nawet jeszcze dotkliwiej poka˝e wam ca∏à swojà boskà wspania∏oÊç, ale w ˝adnym razie nie ku waszemu zmartwychwstaniu, lecz ku waszej zag∏adzie”.
8. Zast´pcy arcykap∏ana zaiskrzy∏y si´ oczy od wielkiego gniewu i wybuchnà∏: „Skàd ty
o tym wiesz, szalony ch∏opcze? Kto ci tak zamàci∏ w g∏owie” Kim ty w ogóle jesteÊ, ˝e oÊmielasz
si´ mówiç nam takie rzeczy”
9. Mówi´ ja: „Jestem tym, Który Jestem” (Wyj 3,14), a skàd przyby∏em, przecie˝ dobrze
wiecie. Dlaczego wi´c znów pytacie mnie, kim jestem i skàd tu przyby∏em”. Zresztà powiedzia∏em wam ju˝, ˝e przyby∏em z Galilei, a dok∏adniej z Nazaretu. Dlatego tak dobrze znam ch∏opca,
o którym tu mówimy. Poza tym nie jestem taki g∏upi, ˝ebym nie potrafi∏ odró˝niç sztuczek magów, choçby byli z Indii, od cudów dokonanych przez tego ch∏opca”.
10. „Niech ktoÊ z was ulepi z gliny 12 wróbli, da im ˝ycie samym s∏owem, tak ˝e odlecà
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w poszukiwaniu po˝ywienia i rozmna˝ajà si´ jak ka˝dy inny wróbel”.
11. „Kto z was przywróci ˝ycie ch∏opcu, który runà∏ z dachu na ziemi´ rozbijajàc sobie g∏ow´ i ponoszàc Êmierç na miejscu, potrafi ca∏kowicie go wyleczyç w jednym momencie?”
12. „Kto z was potrafi skierowaç bieg b∏yskawicy w ten sposób, aby zabi∏a hien´, która
ucieka w kierunku lasu, trzymajàc dziecko w z´bach porwane matce, jako jedyne”.
13. „A kto z was posiada takà w∏adz´, aby pot´˝nà burz´ uciszyç, lub obroniç kilka miast
i osad przed licznà bandà piratów, która w czasie nocnej ciszy zbli˝y∏a si´ na wielkim okr´cie do
wybrze˝y Kafarnaum, aby je ograbiç. Bandytów uzbrojonych po z´by by∏o oko∏o 200”.
14. „Ow ch∏opiec, który w∏aÊnie w tym czasie znajdowa∏ si´ ze swoim ojcem w Kafarnaum,
uratowa∏ ca∏à t´ cz´Êç kraju w nast´pujàcy sposób: Na jego s∏owo powsta∏ nagle straszny huragan, który gna∏ okr´t z szybkoÊcià strza∏y na otwarte morze. Tam fale rozbi∏y okr´t, tak ˝e zatonà∏ ze wszystkimi zbójami”.
15. „Ch∏opiec ten dokona∏ dotychczas wiele podobnych czynów dla dobra zagro˝onej
ludzkoÊci i jeszcze nigdy nie zdarzy∏o si´, aby domaga∏ si´ jakiegokolwiek wynagrodzenia za
swojà pomoc. Nie sàdêcie, ˝e wymyÊli∏ to Nazaret i wszyscy mieszkaƒcy Kafarnaum. Mogà oni
tylko potwierdziç prawd´ moich s∏ów”.
16. „Rozwa˝cie to wszystko i powiedzcie mi, czy ów ch∏opiec móg∏by dokonaç takich czynów, gdyby by∏ zwyk∏ym wyszkolonym czarodziejem” On pos∏uguje si´ boskà si∏à, która mieszka
w nim w ca∏ej pe∏ni! Wed∏ug waszej wiedzy i màdroÊci wyt∏umaczcie mi, jakimi Êrodkami mo˝e on
czyniç takie cuda?”
17. „Odpowiedê wasza na moje wst´pne pytanie nie by∏a zadawalajàca; a teraz przekonamy si´ jaka b´dzie odpowiedê na nast´pne g∏ówne pytanie. Potem powrócimy znów do wst´-pnego pytania czyniàc z niego g∏ówny temat naszej rozmowy. Ale streszczajcie si´, albowiem
dzieƒ koƒczy si´ i trzeba pomyÊleç o wieczerzy”.

Rozdzia∏ ósmy
1. Mówi zast´pca arcykap∏ana: „Je˝eli ów ch∏opiec zabiera si´ do takich czynów bez naszej wiedzy i upowa˝nienia, a wi´c samowolnie, to oczywistym jest, ˝e jest on op´tany przez
Belzebuba - w∏adc´ wszystkich diab∏ów. Moc Bo˝a nikomu nie jest udzielana bez udzia∏u Êwiàtyni. Jak wielka czystoÊç moralna potrzebna jest do zdobycia boskiej mocy, którà otrzymaç mo˝na
tylko w sanktuarium Êwiàtyni. Tak zresztà uczyli, Moj˝esz i wszyscy prorocy.
2. „Kto o tym wie z Pisma, ten równie˝ wie, co sàdziç o tego rodzaju cudach, czynionych
bez wiedzy Êwiàtyni. W takich przypadkach najÊwi´tszym obowiàzkiem Êwiàtyni jest to, by za
wszelkà cen´ zg∏adziç takie dzieci, lub doros∏ych, którzy by tak post´powali. Gdyby nasze dochodzenia, które niebawem wdro˝ymy w ˝ycie, potwierdzi∏y zeznania o tym ch∏opcu, to go
sprzàtniemy, jako sprzymierzeƒca Belzebuba”.
3. Mówi s´dzia: „Mo˝liwe, ˝e kiedyÊ u was by∏ taki zwyczaj zaprowadzony przez was sa-
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mych. Ale odkàd jesteÊmy waszymi panami nie sàdz´, aby takie praktyki mog∏y si´ powtórzyç.
Miecz bowiem sprawiedliwoÊci mocno trzymamy w r´kach naszych w ka˝dym przypadku. Ka˝dego, kto podniesie samowolnie g∏ow´, a wi´c bez naszej wiedzy oraz zgody, traktowaç b´dziemy jako buntownika i rozbójc´.
4. „I Jeszcze jedno: Dowiedzia∏em si´ od tego ch∏opca, zresztà ty mówi∏eÊ to samo, ˝e
w waszym Êwiàtynnym fanatyêmie zamordowaliÊcie nawet arcykap∏ana. (por.2 Krn 24,21). W dodatku na dziedziƒcu Êwiàtyni i to tylko dlatego, ˝e mia∏ on wa˝nà i ciekawà wizj´. Na pewno on
przez to wywo∏a∏ zaciek∏à zawiÊç do siebie, co te˝ wystarczy∏o, by go sprzàtnàç. Dzia∏o si´ to za
panowania króla Joasza”.
5. „Tà sprawà gruntownie si´ zajmiemy i kto wie, czy miecz rzymskiej sprawiedliwoÊci nie
spadnie na wasze g∏owy ju˝ wczeÊniej. Na pewno wasza Êwiàtynna zemsta nie dosi´gnie owego
cudownego ch∏opca w jakiejkolwiek formie!
6. Odpowiedzia∏ zast´pca arcykap∏ana: „Od samego cesarza otrzymaliÊmy przywilej, upowa˝niajàcy nas do sprawowania sàdu w Êwiàtyni, którego to przywileju nie mo˝e uszczupliç ˝aden Êwiecki s´dzia!”
7. Na to s´dzia: „Wiem dok∏adnie, jaki jest zakres tego przywileju. Wolno wam dbaç o karnoÊç w ramach rozsàdku; ale od tej granicy, a˝ do „ius gladi” (prawo miecza, czyli kara Êmierci)
roztacza si´ wielka i rozleg∏a przepaÊç. Biada ka˝demu z was, który przekroczy granic´ swoich
uprawnieƒ!”
8. Mówi zast´pca arcykap∏ana: „A jakie uprawnienia posiada Herod, który jest ksi´ciem
równoczeÊnie w czterech okr´gach Galilei. Czy on tak˝e posiada „ius gladii?”.
9. Odpowiedzia∏ s´dzia: „Herod, jak i wszyscy inni ksià˝´ta w krajach ˝ydowskich sà tylko
lennikami, a ich „ius gladii” odnosi si´ wy∏àcznie do s∏ug, pracowników i niewolników. Je˝eli ksià˝´ta nie b´dà obchodziç si´ z nimi po ludzku, a prawo takie (ius gladii) mogà sobie kupiç tylko na
okres dziesi´ciu lat, po którym muszà je odnowiç. Wtedy, doÊç szybko, zabraknie im s∏u˝by, poniewa˝ z naszej strony nie zmuszamy nikogo do s∏u˝by u nich. Dla w∏asnego dobra nie mogà oni
korzystaç z tego przywileju, za który drogo musieli zap∏aciç. Tym mniej, poniewa˝ ka˝dy s∏uga,
z wyjàtkiem niektórych niewolników, mo˝e zerwaç stosunek s∏u˝bowy, kiedy tylko zechce. I z tà
samà chwilà przestaje on podlegaç jurysdykcji takiego ksi´cia, a podlegaç on b´dzie naszym
prawom.
10. Takie sà prawa Heroda i ka˝dego innego lennika. Poza tym zakresem praw, ka˝dy samowolny krok jest przest´pstwem, który surowo jest karany. Wy∏amanie si´ spod tych przepisów, pociàga za sobà utrat´ lenna.
11. Je˝eli liczysz na to, ˝e uprawnienia Heroda pomogà Êcigaç tego ch∏opca - cudotwórc´,
to grubo si´ mylisz. Herod b´dzie si´ wystrzega∏ przekroczenia swoich uprawnieƒ.
13. „A ch∏opiec ten, jest od tej chwili pod mojà opiekà – i daj´ jemu tym samym pe∏ne prawo do stawiania wam jakichkolwiek pytaƒ. Nie odstàpi´ go, ani o krok. W jego bowiem mózgu
i duszy jest najprawdziwsza màdroÊç. Wi´ksza, ani˝eli w was wszystkich razem wzi´tych z ca∏à
waszà Êwiàtynià. – A teraz, mój przemi∏y, dzielny ch∏opcze, mo˝esz dalej mówiç. OczyÊci∏em bo-
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wiem dla ciebie teren”.

Rozdzia∏ dziewiàty
1. Spojrza∏em na rzymskiego s´dziego bardzo przyjaênie mówiàc: „Chocia˝ jesteÊ poganinem, jesteÊ sprawiedliwy i masz dobre serce! Zaprawd´, gdy na ziemi´ zstàpi prawdziwe Królestwo Bo˝e, zostaniesz do niego przyj´ty wraz z ca∏à swojà rodzinà. A kto do niego b´dzie przyj´ty, ten b´dzie szcz´Êliwy i nie zazna Êmierci na wieczne czasy”.
2. Rzek∏ s´dzia: „Na jakiej podstawie mo˝esz daç takà obietnic´?”
3. Mówi´ ja: „To jest bardzo proste! Powiedzia∏em przecie˝, ˝e znam bardzo dobrze owego cudownego ch∏opca, nawet jestem Jego najserdeczniejszym przyjacielem. Gdy wróc´ do Niego, nie zapomn´ o tobie. On ci´ pob∏ogos∏awi, a Jego b∏ogos∏awieƒstwo pozostanie z tobà na
zawsze”.
4. Nagle zerwa∏ si´ z wielkim gniewem zast´pca arcykap∏ana krzyczàc: „Czy ch∏opiec ten
jest Bogiem, ˝e wolno mu b∏ogos∏awiç, jak gdyby Nim by∏” Czy ty nie zdajesz sobie sprawy z tego, ˝e tylko Bóg jeden mo˝e b∏ogos∏awiç – i poza Nim jego arcykap∏an - na rozkaz Boga tylko
trzy razy w roku “ Co ty sobie wyobra˝asz, ˝e ów ch∏opiec ma moc b∏ogos∏awienia cz∏owieka” Jakich nauczycieli macie, ˝e ich uczniowie gadajà takie bzdury”!.
5. Odpowiedzia∏em: „Po pierwsze: wy sami daliÊcie nam takich nauczycieli, a jeÊli uczniowie ich bzdury mówià, to odpowiedzialnoÊç spada tylko na was. I tak jeden nonsens rodzi drugi.
Je˝eli nonsensem jest to, co mówi∏em o nadzwyczajnym ch∏opcu, ˝e pob∏ogos∏awi tych, którzy
sà Jego prawdziwymi przyjació∏mi, to pytam was: dlaczego uczycie, aby rodzice b∏ogos∏awili
swoje dzieci, a dzieci swoich rodziców?”
6. Noe nie by∏ Bogiem, a b∏ogos∏awi∏ swoich synów; Sema i Jafeta za to, ˝e zakryli jego
nagoÊç. Równie˝ stary Izaak nie by∏ Bogiem, kiedy b∏ogos∏awi∏ Jakuba dajàc mu przydomek
«Izrael», co znaczy - „ Z ciebie powstanie naród Boga”. Czy uwa˝asz, ˝e takie b∏ogos∏awieƒstwo
by∏o nieskuteczne”.
7. „Je˝eli twoja Êwiàtynna pycha ka˝e ci pytaç, czy ów ch∏opiec jest Bogiem”– co mi odpowiesz, ja˝eli ci oÊwiadcz´: Tak, Nim jest! Mam pe∏ne prawo tak odpowiedzieç, tym bardziej, ˝e
mówicie o sobie: „Pan, Jahwe Sabaoth rzek∏ do swoich bogów”! Je˝eli wi´c wasza zarozumia∏oÊç i pycha ka˝à wam tytu∏owaç siebie bogami - to z jakiej racji, ów ch∏opiec obdarzony w najwy˝szym stopniu cechami boskimi, nie mia∏by byç Bogiem” - tym bardziej, ˝e pochodzi w prostej
linii od Dawida!”
8. „A kto s∏ucha S∏owo Bo˝e i post´puje zgodnie z Nim, ten posiada ˝ycie, które jest z Ducha Bo˝ego. Je˝eli tak jest, to któ˝ oÊmieli si´ zaprzeczyç, ˝e ca∏y cz∏owiek jest z Boga”. Je˝eli
cz∏owiek w swej istocie jest ˝ywym S∏owem Bo˝ym i posiada w sobie pe∏ni´ Ducha Bo˝ego, czy
nie jest Bogiem” Najprawdziwsza boskoÊç musi byç uznana wsz´dzie, a tym bardziej w tym oto
cz∏owieku”.
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9. Rzecze zast´pca arcykap∏ana: „Có˝ za bluênierczy i karygodny pleciesz nonsens! Tylko
kompletny dureƒ mo˝e coÊ podobnego mówiç! To jest idiotyczna paplanina, z której ka˝dy rozsàdny myÊliciel musi si´ na ca∏y g∏os rozeÊmiaç” (Zast´pca arcykap∏ana rozeÊmia∏ si´ na ca∏y
g∏os).
10. Mówi´ ja: „Dlaczego to nazywasz nonsensem” Je˝eli to jest nonsensem, to wy wielcy
arcykap∏ani i biegli w PiÊmie sami jesteÊcie g∏osicielami nonsensu. Zaraz wam to udowodni´!”
11. Na to rzecze zast´pca arcykap∏ana:m „Ty bezczelny, galilejski Êwiniopasie, jak udowodnisz nam to?”
12. Mówi´ ja: „PrzynieÊcie mi katechizm dla ludu!”
13. Pyta zast´pca arcykap∏ana: „Na co ci on?”
14. Mówi´ ja: „Zaraz zobaczysz: prosz´, daj mi t´ ksi´g´!”
15. Przyniesiono wi´c katechizm i zast´pca arcykap∏ana rzek∏: „Masz! Co teraz z nià zrobisz?”
16. Mówi´ ja: „Chwileczk´, zaraz si´ przekonasz!” – Otworzy∏em ksià˝k´ i prosi∏em rzymskiego s´dziego, aby na g∏os przeczyta∏ miejsce, które mu wska˝´. On jak najch´tniej na to si´
zgodzi∏.
17. (Rzymski s´dzia czyta:) „Kto s∏yszy S∏owo Bo˝e i post´puje zgodnie z Nim, ten posiada w sobie ˝ycie Bo˝e. Sam sta∏ si´ w ca∏ej swej istocie ˝ywym S∏owem Bo˝ym, a tym samym on
jest w duchu z Boga! A je˝eli tak jest, któ˝ oÊmieli∏by si´ zaprzeczyç, ˝e ca∏y cz∏owiek jest z Boga” Je˝eli wi´c cz∏owiek dzi´ki temu, ˝e w ca∏ej swej istocie sta∏ si´ ˝ywym S∏owem Bo˝ym i posiada w sobie pe∏ni´ Ducha Bo˝ego, czy nie jest on Bogiem” Najprawdziwsza boskoÊç musi byç
uznana wsz´dzie, a tym bardziej w cz∏owieku!”
18. Kiedy rzymski s´dzia skoƒczy∏ swoje g∏oÊne czytanie, rzek∏: „CoÊ podobnego! Przecie˝ to sà od poczàtku do koƒca te same s∏owa, które przed chwilà nazwa∏ czcigodny kap∏an
bzdurami, a ch∏opca Êwiniopasem! Naprawd´ widz´, ˝e ta farsa staje si´ coraz zabawniejsza.
Jestem ciekaw, czym to si´ skoƒczy!”

Rozdzia∏ dziesiàty
1. Podczas odczytywania tego ust´pu twarz zast´pcy arcykap∏ana, a˝ wykrzywi∏a si´ ze
z∏oÊci.
2. A ja rzek∏em: „No có˝, ty wielce uczony arcykap∏anie Êwiàtyni, czy nie udowodni∏em ci
w sposób jak najbardziej oczywisty, ˝e to, co tobie powiedzia∏em przed chwilà, nie jest bzdurà”
A gdyby tak by∏o, to sami jesteÊcie autorami i g∏osicielami nonsensu. Je˝eli s∏owa moje sà nieprawdà, wolno ci uderzyç mnie w twarz. Ale tego chyba nie zrobisz, poniewa˝ w ˝adnym razie
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nie mo˝esz nazwaç nonsensem tego, co napisane jest w waszym katechizmie dla ludu. A teraz
chcia∏bym dowiedzieç si´ od ciebie, z jakiego powodu postàpi∏eÊ tak przed chwilà” Skoƒczy∏em!
A teraz mów ty!”
3. Twarz zast´pcy arcykap∏ana wyglàda∏a tak g∏upio, ˝e trudno by∏o si´ nie Êmiaç. Jego
zak∏opotanie by∏o tak wielkie ˝e nie wiedzia∏, co odpowiedzieç.
4. Czym pr´dzej wsta∏ inny jakiÊ bieg∏y w PiÊmie mówiàc: „Jego przewielebna dostojnoÊç
wystawi∏a ciebie na doÊç trudnà prób´, aby si´ przekonaç, czy dobrze zapozna∏eÊ si´ z katechizmem dla ludu, gdy˝ sam pos∏ugiwa∏eÊ si´ nim dla poparcia swoich twierdzeƒ! Ale dajmy temu
spokój i mówmy o czyÊ innym. Taka wymiana zdaƒ do niczego nie doprowadzi”.
5. Mówi´ ja: „Patrzcie!, jaki màdry z ciebie cz∏owiek, ˝e chcia∏byÊ zast´pc´ arcykap∏ana
wyciàgaç z kloaki, do której on sam si´ wpakowa∏. Twoja pomoc jest spóêniona”.
6. „Doskonale wiem, ˝e jako zast´pca arcykap∏ana, nie powie mi, dlaczego moje s∏owa
wyda∏y mu si´ nonsensem. On powinien by∏ wiedzieç, ˝e powy˝sze s∏owa znajdujà si´ w katechiêmie dla ludu i sà dost´pne dla ka˝dego. Poniewa˝ o tym nie wiedzia∏, nazwa∏ mojà wypowiedê nonsensem, mimo, ˝e jest on zast´pcà arcykap∏ana, bieg∏ym w PiÊmie i jednoczeÊnie kap∏anem!”
7. „Znamienne w ca∏ej tej sprawie jest jedno: Jak w obecnych czasach mo˝na dojÊç do
godnoÊci arcykap∏ana, utrzymaç si´ na tym stanowisku i uwa˝aç siebie za natchnionego Duchem Bo˝ym nie znajàc S∏owa Bo˝ego” Istnieje przecie˝ przepis i zwyczaj, ˝e ka˝dy arcykap∏an,
który zasiàdzie na stolicy Moj˝esza i Aarona, musi dok∏adnie znaç Pismo. A wi´c ka˝dà jego
cz´Êç sk∏adowà, chocia˝by wed∏ug jego brzmienia, aby móg∏ autorytatywnie wyjaÊniaç wszelkie
wàtpliwoÊci, które n´ka∏yby wiernych”.
8. „A jakà odpowiedê móg∏by daç cz∏owiek, który nie zna nawet skróconego katechizmu
dla ludu” Sta∏by si´, tym samym przedmiotem s∏usznego oburzenia ze strony prawdziwego i gorliwego ˚yda dlatego, ˝e przez swojà niewiedz´ nazywa bzdurà to, co ka˝dy ˝ydowski ch∏opiec
musi wiedzieç z katechizmu dla ludu. W przeciwnym wypadku ˝aden mistrz nie przyjmie takiego
za ucznia w swoim rzemioÊle!”
9. Wtedy inny radny upomnia∏ mnie, abym nie zapomina∏, kim jest zast´pca arcykap∏ana.
10. Odpowiedzia∏em: „Je˝eli mówi´ prawd´, czy mog´ tym samym obraziç rozumnego
cz∏owieka” Powiedzcie, czy to, co tu przytoczy∏em, nie jest napisane u Moj˝esza, i czy sprawa
nie wyglàda w∏aÊnie tak, jak jà tu przedstawi∏em””
11. „Niestety, do najwy˝szych stanowisk awansujà ludzie «dobrze urodzeni» bez wzgl´du
na to, czy posiadajà duchowe zalety, czy te˝ nie. Liczà si´ tylko doczesne bogactwa. Na tych
stanowiskach stajà si´ oni jeszcze bardziej ubo˝si duchowo, mimo, ˝e materialnie sà bogatsi.
Powiedzcie sami, czy to wobec Boga jest w porzàdku?”
12. „Niech was przeto nie zdziwi, jeÊli zapytam; czy obiecany Mesjasz zjawi∏ si´ , czy jeszcze nie” Ci, którzy sà najbardziej kompetentni w tych sprawach powinni o tym wiedzieç, co jest
napisane w PiÊmie. W ka˝dym bàdê razie chyba oni nie wiele lepiej wiedzà od prostych ludzi, co
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Duch Bo˝y nam przekaza∏ przez Moj˝esza i innych proroków. «Dostojnicy» ci, pragnà tylko zdobyç krzes∏o Moj˝esza i proroków, aby rozsiàÊç si´ jak najwygodniej”.
13. „Sami ma∏o, albo zgo∏a nic nie wiedzà o Bogu i Jego S∏owie, a jeszcze mniej wiedzà
o ˝ywym s∏owie Jahwe w cz∏owieku, dzi´ki któremu powinni staç si´ bogami. Powinni trzymaç
si´ praw boskich, które sami opracowali na u˝ytek ludu. – Jakie jest twoje zdanie rzymski s´dzio
o tych sprawach z pogaƒskiego punktu widzenia?”.
14. Odpowiedzia∏ s´dzia: „Masz racj´ pod ka˝dym wzgl´dem. Tu bowiem w tych murach,
w tej odizolowanej sali, mo˝esz mówiç, jak ci si´ podoba. Publicznie, przed narodem, by∏oby to
niew∏aÊciwe, a nawet niebezpieczne. JesteÊ zbyt rozsàdny i sam zdajesz sobie spraw´ z tego,
˝e przykre by∏yby nast´pstwa takiego wystàpienia. Ty i Szymon b´dziecie dziÊ i jutro moimi goÊçmi! Po tych s∏owach s´dzia zamknà∏ posiedzenie i zarzàdzi∏ jego dalszy ciàg na nast´pny
dzieƒ.
15. W najbli˝szym sàsiedztwie Êwiàtyni znajdowa∏a si´ wielka ober˝a; tam dano nam dobrà kolacj´. Nie zwlekajàc udaliÊmy si´ na spoczynek.
16. Gospoda nale˝a∏a do Êwiàtyni, którà obs∏ugiwali jej pracownicy. Je˝eli jakiÊ podró˝ny
przenocowa∏ w tej ober˝y, to jego pobyt w niej by∏ uwa˝any na równi z pobytem w Êwiàtyni.
W murach Êwiàtyni równie˝ mo˝na by∏o pozostaç, ale za podwójnà op∏atà, a z posi∏ków mo˝na
by∏o otrzymaç tylko chleb i wod´. To, ˝e pozostawa∏em 3 dni w Êwiàtyni, wspomina o tym równie˝ Ewangelia wg. Êw.¸ukasza (por. 2,41-50).
17. W Êwiàtyni czuliÊmy si´ zupe∏nie dobrze. Ca∏a nasza trójka spa∏a smacznie i spokojnie.

Rozdzia∏ jednasty
1. Natomiast, dla dostojników Êwiàtyni, noc nie by∏a zbyt spokojna, gdy˝ taka by∏a moja
wola. Ten samolubny i w∏adczy gatunek ludzi, nie móg∏ zasnàç. Zast´pc´ arcykap∏ana ponosi∏
gniew, zalewa∏a ˝ó∏ç, oblatywa∏ strach. Najbardziej irytowa∏o go, ˝e rzymski s´dzia zaprosi∏ mnie
do siebie, jak swojego wyró˝nionego goÊcia. Aby sobie ul˝yç, wysy∏a∏ do gospody swoich szpiegów jednego za drugim, aby przez nich dowiedzieç si´, o czym rozmawiamy. Ale myÊmy w ogóle nie rozmawiali tak, ˝e szpiedzy niczego nie mogli si´ dowiedzieç.
2. Tym ˝ywiej rozprawiali Êwiàtynni mi´dzy sobà naradzajàc si´, w jaki sposób wyprowadziç mnie w nast´pnym dniu rozmaitymi pytaniami z konceptu i zamàciç w g∏owie. Tylko m∏ody
lewita, który czeka∏ na awans do godnoÊci samodzielnego faryzeusza i mia∏ objàç kierownictwo
nad synagogà, nie kr´pujàc si´, gdy˝ du˝o podró˝owa∏ i du˝o widzia∏ podczas swojej dzia∏alnoÊci misyjnej, oÊwiadczy∏ wobec ca∏ego kolegium kategorycznie:
3. (M∏ody lewita:) „Temu ch∏opcu ˝aden z was nie da rady. B´dàc w Nazarecie s∏ysza∏em
cuda o jego elokwencji. Jeszcze nie urodzi∏ si´ taki uczony, który by móg∏ wygraç dyskusj´ z tym
ch∏opcem. Mówi´ wam otwarcie: wymownoÊç tego ch∏opca i niepoj´ta si∏a woli wystarczà ca∏kowicie, aby podbiç ca∏y Êwiat. Wdajàc si´ z ch∏opcem w dyskusj´ wywo∏aliÊcie niedêwiedzia z lasu, a uciec przed nim nie ma gdzie”.
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4. „Dlatego moje zdanie - co prawda nie miarodajne - jest takie: Nie zaprzeczajmy jego
przekonaniu, ˝e ów cudowny ch∏opiec móg∏by ewentualnie byç obiecanym Mesjaszem, wzgl´dnie zostaç nim z biegiem czasu; tym bardziej, ˝e zapowiedzi proroków doÊç wyraênie wskazujà
na obecny czas”.
5. „Niczego u niego nie wskóramy przeciwstawiajàc si´ jemu, a rozgniewaç go groêbami
jest moim zdaniem zbyt ryzykowne, gdy˝ o wszystkim jest on bardzo dok∏adnie poinformowany.
Wyglàda nawet na to, ˝e zna wszystkie nasze najstaraniej strze˝one tajemnice”.
6. „Do jasnego Belzebuba, ˝eby tylko nie zaczà∏ teraz opowiadaç o naszych potajemnych
wyczynach Szymonowi, który mu bardzo sprzyja i rzymskiemu s´dziemu! Musimy byç bardzo
ostro˝ni, musimy podtrzymaç temat, który obra∏. Trzeba nawet utwierdziç go w nim, a nie zwalczaç jego przekonaƒ”
7. „Ostatecznie nie zale˝y nam na nich, tym bardziej, ˝e ju˝ dawno temu wyrzucaliÊmy za
burt´ wszystkie pisma traktujàce o prorokach. Co nas to obchodzi, czy Mesjasz przyjdzie, czy
nie. Trzeba mieç g∏ow´ na karku i wykorzystaç wiar´ (ludu), oczywiÊcie dla w∏asnej w∏adzy. Lepiej jest ˝yç, jak najwygodniej na koszt Êlepego i g∏upiego t∏umu i panowaç nad nim, ni˝ przypisywaç sobie w∏adz´, której przecie˝ nie posiadamy, by potem pozwoliç si´ zadr´czaç najró˝niejszymi troskami i groêbami”.
8. „Ju˝ wczoraj êle wypadliÊmy u rzymskiego s´dziego, wysuwajàc si´ z naszà «nieskazitelnà» godnoÊcià. Drogo mo˝e nas kosztowaç afera z Zachariaszem! Z poganami nie ma ˝artów. Wystarczy, ˝e jutro troch´ ostrzej potraktujemy ch∏opca, a wpadniemy jak oliwki w najgor´tszy rzymski ukrop”.
9. „Dlatego bàdêmy ostro˝ni i chytrzy jak lisy. Naprawmy nasze wczorajsze b∏´dy jak tylko
mo˝emy, a za∏o˝´ si´, ˝e Rzymianin zupe∏nie zapomni spraw´ Zachariasza. W przeciwnym bowiem przypadku móg∏by on skierowaç jà jak ostry miecz przeciwko nam. - Jak wam si´ zdaje,
czy nie mam racji””
10. Odpowiedzia∏ na to zast´pca arcykap∏ana: „Tak, racja, zgadzam si´ z tobà ca∏kowicie;
tak b´dzie najlepiej! Musimy ch∏opcu odpowiadaç i t∏umaczyç si´ przed nim, poniewa˝ przys∏uguje mu drogo okupione prawo. Nie mo˝emy si´ wycofaç. Proponuj´ tylko, abyÊmy jutro przedstawili jemu inny zespó∏, który lepiej da mu rad´, ani˝eli my wczoraj. Co o tym sàdzicie?”
11. Odpowiedzia∏ m∏ody mówca: „Nie podzielam twojego zdania. Nowy zespó∏ musia∏by
byç dok∏adnie poinformowany, jak bardzo nale˝y mieç si´ na bacznoÊci przed ch∏opcem. A my
przecie˝ ju˝ go znamy i wiemy, czego on chce. Nam ∏atwiej b´dzie mu odpowiadaç. Nowy zespó∏ natomiast sta∏by jutro przed tym ch∏opcem jak para m∏odych wo∏ów pociàgowych przed górà
i nie wiedzia∏by, mimo najdok∏adniejszych instrukcji, co odpowiedzieç.
12. I jest jeszcze jeden wa˝ny szczegó∏, który nale˝y braç pod uwag´, a mianowicie: nie
mo˝emy wiedzieç, czy ch∏opiec ten nie uprze si´ i nie za˝àda nas! W tym przypadku musielibyÊmy stawiç si´ na ˝àdanie Szymona i odpowiadaç na pytania tego okropnie cwanego ch∏opca!
Czy wyobra˝acie sobie, jak ˝a∏oÊnie wyglàdalibyÊmy w oczach Rzymianina, przyznajàc si´ tym
samym, ˝e ponieÊliÊmy, bezapelacyjnie sromotnà pora˝k´ z tym ch∏opcem”
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13. Takie jest tylko moje zdanie, a w ˝adnym przypadku nie jest to z mojej strony ˝àdanie.
Jednak nale˝y si´ z tym liczyç i nie sàdz´, by ktokolwiek z nas chcia∏ naraziç si´ na takà kompromitacj´”.
14. Mówi zast´pca arcykap∏ana: „Zupe∏nie si´ z tobà zgadzam i twoja rada jest rozsàdna.
B´dzie ona dla nas drogowskazem, ale chcia∏bym dowiedzieç si´ od ciebie, mój synu, jakie jest
twoje zdanie o tym niezwykle sprytnym ch∏opcu?”
15. „Do diab∏a, wÊciec si´ mo˝na! ˚eby ten Galilejczyk tak haniebnie nas, najwy˝szych
dostojników ziemi ˝ydowskiej, zap´dzi∏ w kozi róg! Przed tym najn´dzniejszym robakiem, ulicznego brudu, musimy dr˝eç i na g∏owie stawaç, ˝eby si´ go jakoÊ pozbyç! Nie - tego jeszcze nie
by∏o od niepami´tnych czasów!”
16. „Powiedz mi, co o tym ch∏opcu myÊlisz” Jak i kiedy doszed∏ ten dwunastolatek do takiej
wszechstronnej wiedzy?”
17. Rzecze m∏ody mówca: „Drogi i najwy˝szy w∏adco po arcykap∏anie. Podobne zjawiska
nie nale˝à w Galilei do rzadkoÊci. W Galilei wszyscy zajmujà si´ handlem, stykajà si´ ze wszystkimi narodami Êwiata i zbierajà wiadomoÊci wszelkiego rodzaju, uczà si´ ró˝nych j´zyków, obcujà z Grekami, mieszkaƒcami Armenii, z Egipcjanami i wieloma innymi narodami. Dlatego nie
nale˝y dziwiç si´, je˝eli nieraz spotyka si´ w miastach, osadach i wsiach Galilei dzieci, których
przenikliwy rozum zadziwia ka˝dego, kto od nas z Jerozolimy wybiera si´ w tamte strony.
18. Ja tak˝e, jak wiecie, urodzi∏em si´ w okolicy Nazaretu. Majàc 12 lat, lepiej orientowa∏em si´ w ca∏ym PiÊmie, ni˝ obecnie. Teraz du˝o szczegó∏ów zapomnia∏em. Zna∏em ponadto
szereg innych pism i ró˝ne dziedziny wiedzy. Wi´c dlaczego ten ch∏opiec z jasnà grzywà nie
mia∏by posiadaç takiej wiedzy” Nie dziwi´ si´ zbytnio jego inteligencji, choç przyznaj´, ˝e jest
nadzwyczajna”.
19. Odzywa si´ zast´pca arcykap∏ana: „Owszem, nie ma w tym nic szczególnego, je˝eli
utalentowany ch∏opiec w m∏odym wieku otrzyma odpowiednie wykszta∏cenie. Ale zastanawia
mnie to, skàd ci ludzie majà dost´p do Pisma, którego orygina∏y przechowywane sà tylko w
sanktuarium Êwiàtyni. Tylko arcykap∏an oraz zast´pca i biegli w PiÊmie majà prawo do nich zaglàdaç”.
20. Odpowiada m∏ody mówca: „Najwy˝szy w∏adco. Przecie˝ wszystko si´ zmieni∏o odkàd
Rzymianie zdobyli nasze paƒstwo. Wszystkie urzàdzenia i ca∏y ksi´gozbiór Êwiàtyni trzeba by∏o
najeêdêcy przedstawiç, wzgl´dnie przekazaç do wglàdu. Przez trzy lata mo˝na by∏o dok∏adnie
skopiowaç wszystkie ksi´gi.
21. A teraz istnieje wÊród Rzymian i Greków taka iloÊç bezb∏´dnych kopii i to w ró˝nych j´zykach, ˝e mo˝na kupiç sobie kopi´ w dowolnym j´zyku za kilka srebrników. Je˝eli wi´c wytworzy∏a si´ taka sytuacja, to dla utalentowanego ch∏opca nie jest to ˝adnym problemem, staç si´
prawdziwym bieg∏ym w PiÊmie «non plus ultra» !”
22. Rzecze zast´pca arcykap∏ana: „Co ty mi tu wygadujesz z rzymskimi terminami” Wiesz
przecie˝, ˝e jestem zdecydowanym wrogiem wszyskiego, co rzymskie! Co w ogóle znaczy wyra˝enie «non plus ultra»”
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23. Odpowiada m∏ody mówca: „Najwy˝szy w∏adco, ja b´dàc Galilejczykiem w∏adam, poza
j´zykiem hebrajskim, j´zykami Greków i Rzymian. Znam równie˝ j´zyk syryjski, chaldejski, armeƒski, perski i staroarabski. Ka˝dy misjonarz musi je znaç. Dlatego doÊç cz´sto zdarza mi si´
w toku rozmowy, ˝e mimo woli wtràcam jakieÊ s∏owo powiedzenie w obcym j´zyku.
24. Je˝eli chodzi o zwrot «non plus ultra», to my ˚ydzi cz´sto go u˝ywamy dlatego, ˝e jest
krótki i trafny, podczas gdy nasz odpowiednik hebrajski jest d∏ugi i zawi∏y. W rzeczy samej znaczy on tyle co: „Taki ch∏opiec jest do tego stopnia obeznany z pismami, ˝e nikt go w tym nie przeÊcignie”.
25. Mówi zast´pca arcykap∏ana: „Dobrze, dobrze, to nie jest takie wa˝ne. Po prostu nie jestem przyjacielem Rzymian ze zrozumia∏ych wzgl´dów i dlatego j´zyk ich tak˝e mi nie odpowiada. Dajmy ju˝ temu spokój. Powiedz mi tylko, co ty wiesz o tym cudownym ch∏opcu z Nazaretu”
Znam jego ojca i matk´!.
26. Odpowiada m∏ody mówca: „No có˝, najwy˝szy w∏adco, to jest bardzo k∏opotliwa sprawa. Wydaje mi si´, ˝e go widzia∏em przed kilku laty. Znajdowa∏ si´ on wtedy w towarzystwie kilku
innych ch∏opców, którzy jednak wszyscy byli do siebie tak podobni jak sobowtóry. Mówiono mi co
prawda, ˝e ten nim jest, wzgl´dnie ten drugi, albo te˝ tamten; ale ch∏opcy przez ca∏y czas biegali bardzo ˝ywo, zmieniajàc mi´dzy sobà ciàgle swoje pozycje. Ani rusz nie mog∏em natrafiç na
w∏aÊciwego. Mog´ wi´c tylko tyle powiedzieç, ˝e go widzia∏em, ale tak˝e, ˝e go nie widzia∏em.
27.Jestem pewny, ˝e wÊród tej gromady znajdowa∏ si´ równie˝ ch∏opiec, który teraz
wszed∏ nam za skór´. Przypominam sobie teraz, ˝e towarzyszy∏ jemu ch∏opiec szczególnie do
niego podobny, jednak o twarzy jeszcze powa˝niejszej, który tak weso∏o nie podskakiwa∏ jak
tamci. Wyglàda∏o to tak, jak gdyby ci dwaj ch∏opcy byli wodzami reszty, gdy˝ tamci poruszali si´
na rozkaz tych dwóch. (Chodzi widocznie o Jezusa i Jana Chrzciciela).
28. Nie mog∏em zrozumieç, na czym polega zabawa tych ch∏opców: ta ustawiczna, szybka
zmiana ich pozycji. Podobnej gry nigdzie indziej nie widzia∏em, ani przedtem, ani póêniej. Nie sàdz´, aby posuni´cia te odbywa∏y si´ bez planu, gdy˝ po d∏u˝szym przyglàdaniu si´ im, mo˝na
by∏o zauwa˝yç pewien ∏ad. Nikt z obecnych nie móg∏ dojÊç do prawide∏ tych zawodów. Opowiadano mi, ˝e ch∏opcy zawsze zabawiali si´ w ten sposób, jak przedtem, nieznany w Nazarecie.
Nikt z przyglàdajàcych si´ tej grze nie móg∏ powiedzieç, skàd ta dziwna zabawa przyw´drowa∏a.
30. Pos∏uszne sà temu - a raczej tamtemu ch∏opcu - dos∏ownie wszystkie ˝ywio∏y; tak jest!
Nawet s∏oƒce, ksi´˝yc i wszystkie gwiazdy poddajà si´ natychmiast jego woli. Gdyby chcia∏,
s∏oƒce i ksi´˝yc przesta∏yby Êwieciç. A gdyby powiedzia∏ do s∏oƒca lub ksi´˝yca: „Âwieç nadal!”,
natychmiast zapali∏oby si´ Êwiat∏o.
31. On s∏owem przywraca wzrok Êlepym od urodzenia tak, ˝e widzà nie gorzej od kotów,
które nawet nocà dostrzegajà bardzo wyraênie swojà ofiar´.
32. Jeden spoÊród jego towarzyszy zabaw, wchodzàc swawolnie na rusztowanie dachu,
spad∏ z roztrzaskanà czaszkà. Le˝a∏ potem martwy na ziemi, a On na oczach wielu Êwiadków,
przywróci∏ mu ˝ycie i zdrowie jednym s∏owem. Ch∏opiec ów stanà∏ na nogach bez najmniejszej
rany w weso∏ym usposobieniu, jakby nic z∏ego si´ nie sta∏o. Jednak cudowny ch∏opiec da∏ zmartwychwsta∏emu towarzyszowi ostrà nagan´, ostrzegajàc go, aby w przysz∏oÊci zachowywa∏ si´
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ostro˝niej, gdy˝ drugi raz jemu nic nie pomo˝e.
33. W ogóle opowiadajà ludzie cuda o jego naturze i jego màdroÊci, gdy si´ odzywa. Jedno tylko jest dziwne: ten cudowny ch∏opiec nigdy nikogo o nic nie prosi, a gdy ktoÊ mu coÊ da, nigdy nie dzi´kuje. Zawsze jest powa˝ny; cz´sto mo˝na jego widzieç modlàcego si´, nieraz cicho
p∏acze, a nigdy si´ nie Êmieje.
34. To jest w kilku s∏owach wszystko najwa˝niejsze, czego dowiedzia∏em si´ o tym niezwyk∏ym ch∏opcu. W jaki sposób i jakimi Êrodkami ch∏opiec ten dokonuje takich cudów, nie mog´
powiedzieç. To przekracza horyzont moich doÊwiadczeƒ i mojej skromnej wiedzy - niech si´ nad
tym zastanawiajà doÊwiadczeni kap∏ani i bardzo màdrzy zwierzchnicy Êwiàtyni. - Skoƒczy∏em!”
35. Teraz odezwa∏ si´ ponownie zast´pca arcykap∏ana: „A mo˝e On to czyni mocà Belzebuba” Bóg bowiem nigdy nie czyni cudów za poÊrednictwem dzieci lub rozbrykanych ch∏opców
i to nadzwyczaj rzadko przy pomocy pobo˝nych, Bogu ca∏kowicie oddanych i wiekiem dojrza∏ych
m´˝czyzn, takich jak my. A je˝eli w Nazarecie jakiÊ tam 12-letni ch∏opiec popisuje si´ takimi czynami, to jasne jest, ˝e dzieje si´ to tylko przy pomocy Belzebuba. Takie jest moje zdanie, a kto
mo˝e daç inne i lepsze wyt∏umaczenie, niech wstanie i mówi!”
36. Wstaje teraz inny kap∏an mówiàc: „A ja jestem zdania, ˝e ty Belzebubowi przypisujesz
zbyt du˝o mocy! Mówiàc szczerze, tak mi´dzy nami, ca∏y ten Belzebub jest tylko alegorià (poj´ciem oderwanym), personifikacjà wszelkiego z∏a powsta∏ego z przewrotnej ludzkiej woli.
37. Ju˝ dawno wiedziano, ˝e w wyniku wspó∏dzia∏ania wielkiego zespo∏u ludzi, którzy lekcewa˝à sobie wszelkie dobre zasady wspó∏˝ycia, powstaje tzw. Belzebub. On zwalcza ka˝dy dobry odruch mogàcy wy∏oniç si´ w tym zespole. Taki bowiem z∏y duch jest jakby zaraêliwym wyziewem amoralnoÊci, zatruwajàcym bez ustanku serca ludzi, nale˝àcych do tego zespo∏u i jest
przyczynà, ˝e ludzie ci, sami z siebie, nie mogà wyzwoliç si´ ze szponów z∏a.
38. Ale êród∏em tego z∏a nie jest w ˝adnym przypadku jakiÊ tam z∏y, upersonifikowany
duch, imieniem Belzebub, lecz przewrotne, a wi´c z∏e wychowanie dzieci. Przewrotne sà ju˝ od
samej kolebki. Tacy ludzie nie majà poj´cia o istnieniu wszechmocnego i wszechwiedzàcego
Boga. Równie˝ inne umiej´tnoÊci i ga∏´zie wiedzy, uprawiane przez takich ludzi, stojà na tak niskim poziomie w porównaniu z narodami cywilizowanymi, ostatni potrafià z ∏atwoÊcià i w krótkim
czasie podbiç narody tak bardzo zacofane.
39. Wracajàc wi´c do niebywa∏ego wykszta∏cenia ch∏opca, którego bardzo pobo˝nych
i wysoce wykszta∏conych rodziców doskonale znamy. Nie mog´ pominàç jego wysoko rozwini´tego zmys∏u altruizmu (niesienia pomocy). Zapewniam was, ˝e nawet we Ênie do g∏owy by mi nie
przysz∏o posàdzaç tego ch∏opca o zmow´ z pierwszym ze wszystkich diab∏ów, o których przecie˝
wiemy, ˝e nie sà one zdolne do wydobycia z siebie choçby najs∏abszej myÊli!
40. JesteÊcie chyba zgodni ze mnà, ˝e absolutne z∏o nigdy nie mo˝e dà˝yç do osiàgni´cia
dobrego celu. Dla mnie w ka˝dym razie myÊl taka by∏a dotychczas zupe∏nie obca. A mo˝e któryÊ
z was wie coÊ o takim zdarzeniu, ˝eby z gruntu êli ludzie kiedykolwiek dokonali dobrego czynu”
Czy sàdzicie, ˝e Êrodkami najgorszymi da si´ stworzyç coÊ zdecydowanie dobrego”!
41. Skoro wi´c nasz cudowny ch∏opiec si∏à swej woli, która co prawda jest dla nas czymÊ
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niepoj´tym, dokonuje same najlepsze, najwspanialsze i szlachetne czyny o trwa∏ych i podziwu
godnych skutkach, jak˝e mo˝e on dla tego celu pos∏ugiwaç si´ Êrodkami najhaniebniejszymi”!
Prosz´ mi to wyt∏umaczyç, ale sensownie!”
42. Wielu kap∏anów i bieg∏ych w PiÊmie przyj´∏o s∏owa te z uznaniem. Ale nie zgodzili si´
z nimi zast´pca arcykap∏ana i jego stronnicy, których zresztà nie by∏o zbyt du˝o. Wstaje wi´c zast´pca arcykap∏ana i mówi do obroƒcy cudownego ch∏opca:
43. Zast´pca arcykap∏ana: „Z twoich s∏ów wnioskuj´, ˝e zaprzeczasz istnieniu Belzebuba
jako osoby, jak równie˝ istnieniu podleg∏ych jemu diab∏ów. PrzypuÊçmy, ˝e masz racj´. Ale w
tym przypadku wyt∏umacz mi na swój sposób, kto na górze Horeb walczy∏ przez trzy dni z archanio∏em Micha∏em o cia∏o Moj˝esza - i w dodatku odniós∏ nad archanio∏em zwyci´stwo”.
44. „Kim by∏a owa Êwietlista postaç, która oÊmieli∏a si´ stanàç przed tronem Boga, proszàc, aby jej pozwolono wystawiç ojca Hioba na prób´” Kim by∏ wà˝ kuszàcy Ew´” Kim by∏ z∏y
duch Saula, którego to ducha Dawid przep´dzi∏ dêwi´kami swojej harfy” Ponadto jest w PiÊmie
du˝o wzmianek, szczególnie u Daniela, w których jest mowa o wielkim smoku i wielkiej wszetecznicy Babelu. Jak ty mo˝esz wszystkie te wydarzenia wyt∏umaczyç na swój sposób, skoro
w∏aÊciwie jesteÊ m´drcem Êwieckim?”
45. Odpowiedzia∏ poprzedni, màdry kap∏an, który ponad to by∏ bieg∏ym w PiÊmie: „Na twoje pytania móg∏bym odpowiedzieç z najwi´kszà ∏atwoÊcià, gdyby twój rozum posiad∏ ten stopieƒ
wykszta∏cenia, aby mnie zrozumieç. Niestety, w twoim rozumie panuje najczarniejsza noc, która
nie pozwala ci pojàç tak jasnych màdroÊci. W takiej sytuacji wyg∏asza∏bym kazanie do g∏uchych
i Êlepych! Naprawd´, szkoda s∏ów!
46. Ci, którzy chcieli i mogli mnie zrozumieç, zrozumieli mnie bez trudu; ale wyg∏aszaç kazanie cz∏owiekowi o zatwardzia∏ej woli znaczy tyle, co k∏aÊç do wody kamieƒ, aby zmi´k∏. Czy ty
nigdy nie czyta∏eÊ Wielkiej Kaba∏y, dzie∏a wielkiego ducha”. Tam znajduje si´ obszerne wyjaÊnienie odpowiedników mi´dzy obrazami s∏ownymi wzgl´dnie pisanymi, a rzeczywistoÊcià, którà one
przedstawiajà!”
47. Mówi zast´pca arcykap∏ana: „Ma∏à kaba∏´ czyta∏em, ale Wielkiej nie”.
48. Rzecze mówca: „W takim razie nie ma o czym z tobà rozmawiaç. Ma∏à bowiem Kaba∏´ napisa∏ inny autor i jest ona tak n´dznym wypisem z Wielkiej Kaba∏y, ˝e nie warto o niej mówiç!
49. Z boskiego punktu widzenia nie istnieje ani szatan, ani diabe∏, a wi´c nie istnieje nic
absolutnie z∏ego. Jemu (Bogu) bowiem pos∏uszne muszà byç wszelkie pot´gi i wszystkie si∏y
i ˝adna z nich nie mo˝e dzia∏aç poza swojà sferà.
50. Czy ogieƒ nie jest pierwiastkiem si∏y, zawierajàcym w sobie w ca∏ej pe∏ni z∏o i niszczenie?”. Czy ogieƒ jest wobec tego dzie∏em szatana, je˝eli niszczy on ca∏e miasta zmieniajàc je
w sterty popio∏ów, gdy z∏a wola ludzi i ich karygodne niedbalstwo go roznieca i pozwolii mu szaleç”.
51. Czy szatan mieszka w wodzie dlatego, ˝e zabija ona ludzi i zwierz´ta, gdy do niej
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wpadajà” A mo˝e siedzi szatan w kamieniu, albo na szczytach gór, albo w trujàcych roÊlinach,
czy w jadowitych zwierz´tach; krótko mówiàc wsz´dzie tam, gdzie lekkomyÊlnemu cz∏owiekowi
grozi Êmierç” – Widzisz, wszystko co jest na ziemi lub w ziemi, mo˝e byç b∏ogos∏awieƒstwem, albo przekleƒstwem, w zale˝noÊci od tego, czy cz∏owiek korzysta z tych rzeczy rozsàdnie, czy te˝
bezmyÊlnie.
52. Na czym w∏aÊciwie polega s∏ynna walka szatana z archanio∏em Micha∏em o cia∏o Moj˝esza”
53. Pobo˝ni ˚ydzi, którzy uwielbiali Moj˝esza niczym Boga, byli przekonani, ˝e Moj˝esz
nie umrze, poniewa˝ powiedziane jest: „Kto ÊciÊle przestrzegaç b´dzie przykazaƒ Bo˝ych, ten
nie umrze, a ˝yç b´dzie wiecznie. Cia∏a jego robaki nie po˝rà, jednak Moj˝esz os∏ab∏ z biegiem
lat i umar∏, jak ka˝dy inny cz∏owiek”.
54. Ale znalaz∏ si´ wÊród ˚ydów m´drzec i pewien lekarz.
55. M´drzec rzek∏: „ZanieÊcie zw∏oki na szczyt wysokiej góry, gdzie wiejà najczystsze, ˝yciodajne wiatry, a Moj˝esz od˝yje i zaprowadzi swój naród do Ziemi Obiecanej”.
56. Rozsàdny lekarz natomiast odpowiedzia∏: „˚adne cia∏o opuszczone ca∏kowicie przez
dusz´ przenigdy nie od˝yje na nowo!”
57. M´drzec jednak zapewnia∏: „Je˝eli Moj˝esz na szczycie góry w ciàgu trzech dni nie
powróci do pe∏ni ˝ycia, tylko pozostanie nadal martwy, wtedy odniesiesz zwyci´stwo nade mnà.
Wówczas b´d´ twoim niewolnikiem do koƒca moich dni!”
58. Odpowiedzia∏ lekarz: „Dla mnie nie ulega najmniejszej wàtpliwoÊci, ˝e wygram zak∏ad.
Nie wymagam jednak, abyÊ zosta∏ moim niewolnikiem. Pozostan´ tym, kim jestem, a ty bàdê nadal tym, kim ty jesteÊ i przekonasz si´, ˝e ksià˝e ciemnoÊci, zatrzyma swojà ofiar´ i jej nigdy nie
wypuÊci z ràk´.
59. Zaniesiono wi´c Moj˝esza bardzo uroczyÊcie na szczyt góry Horeb. Wiele tysi´cy najdostojniejszych Izraelitów towarzyszy∏o pochodowi. Kiedy po wielkich trudach pochód dotar∏ na
sam szczyt, wówczas pozostawiono zw∏oki przez trzy dni na dzia∏anie czystych i ˝yciodajnych
wiatrów. RównoczeÊnie zastosowano nad zw∏okami wszystkie mo˝liwe duchowe i naturalne metody wskrzeszania umar∏ych. Jednak ˝adna nie skutkowa∏a. Oko wielkiego proroka nie otworzy∏o
si´ wi´cej dla jasnoÊci tego Êwiata.
60. Czwartego wreszcie dnia zawiedziony m´drzec odezwa∏ si´ do narodu tymi s∏owami:
„Spójrz, narodzie Boga, na pot´g´ szatana! Przez trzy dni walczy∏ Micha∏ (moce niebieskie)
z szatanem (moc Êmierci) o cia∏o proroka, a szatan go zmóg∏”. Micha∏ odpar∏: „Za to sàdziç ci´
b´dzie Bóg!”
61. To by∏y s∏owa wypowiedziane co prawda w przenoÊni przed narodem, jednak by∏y konieczne i w gruncie rzeczy mieÊci∏a si´ w nich ca∏a prawda.
62. Kiedy lekarz w rozmowie z m´drcem - z pewnoÊcià w cztery oczy - wspomnia∏ o tym,
˝e on (lekarz) jednak mia∏ racj´, przyzna∏ -
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63. M´drzec: „Niestety, mia∏eÊ racj´; ale smutne jest dla nas ludzi, ˝e Jahwe nie dopuszcza ˝adnych wyjàtków, nawet wtedy, gdy chodzi o Jego najwybitniejszego proroka, gdy˝ w koƒcu udusi On go na Êmierç, jak jakieÊ najzwyklejsze zwierz´! Dla Moj˝esza móg∏ On chyba zrobiç
wyjàtek, aby pokazaç narodowi, ˝e moc szatana nie dosi´ga tego proroka, którego Jahwe nazwa∏ najÊwi´tszym z Êwi´tych!”
64. Na to lekarz: „Nies∏usznie prawujesz si´ z Jahwe. Zrozum, Jahwe wytycza drog´
wszelkiemu cia∏u, a innà drog´ duchowi. Droga dla cia∏a musi byç wytyczona w ka˝dym szczególe, aby droga ducha by∏a swobodna i wolna na wieczne czasy!
65. Kiedy ci dwaj w ten sposób ze sobà dyskutowali, nagle zjawi∏ si´ przed nimi duch Moj˝esza, który rzek∏: „Pokój z wami! ¸ad Bo˝y jest niezmienny i wszystko, co Bóg czyni, jest dobre!
Chocia˝ cia∏o umiera, duch nie umiera razem z nim. ˚yjcie wed∏ug przykazaƒ, a nie k∏udcie si´
o moje cia∏o. Ja Moj˝esz, ˝yj´ nadal przez wieczne czasy, nawet gdyby cia∏o, które dêwiga∏em,
umiera∏o tysiàc razy!”
66. Wyrzek∏szy te s∏owa duch zniknà∏, a ci dwaj uspokoili si´.
67. „Wi´c, mój kochany bracie w Abrahamie, Izaaku i Jakubie, co ty na to” Gdzie twój szatan we w∏asnej osobie” To bowiem, co ci teraz powiedzia∏em, jest Êwi´tà, historycznà prawdà.
A to, co napisane jest w ksi´dze, jest tylko obrazem nakreÊlonym, jak wszystkie temu podobne
relacje. W poetyckich wierszach, konkretnà natur´ zrozumieç mo˝na, jedynie dzi´ki nauce o odpowiednikach. - Co ty na to mo˝esz odpowiedzieç” Sam jesteÊ przecie˝ bieg∏ym w PiÊmie!”
68. Mówi zast´pca arcykap∏ana: „No tak, no tak, w tym jest du˝o racji i mo˝naby si´ nad
tym zastanowiç. Ale ca∏a ta historia oparta jest tylko na wierze i brak jest konkretnych dowodów.
Nie zaprzeczam, ˝e w tym coÊ jest; skoro bowiem opiera si´ coÊ na wierzeniu, to koniec koƒcem
oboj´tne jest, czy wierz´ w coÊ konkretnego, czy w coÊ nadnaturalnego. Dajmy wi´c spokój tej
sprawie. Noc min´∏a i przypuszczam, ˝e w sali zebraƒ ju˝ na nas czekajà.
69. Mówi m∏ody, jeszcze niedopieczony faryzeusz: „P´kam z ciekawoÊci, bo nie wiadomo,
jaki obrót dziÊ przybierze ta sprawa! Na mi∏oÊç boskà, o jedno was prosz´: abyÊcie zechcieli
wziàç pod uwag´ mojà rad´ dotyczàcà Rzymianina. Co nam ostatecznie tak bardzo na tym zale˝y” - mówiàc mi´dzy nami tu, w tych czterech Êcianach. - Je˝eli zgodzimy si´ na to, co ten ch∏opiec od nas chce, wówczas wielka wrogoÊç Rzymian do nas rozpali si´ jeszcze bardziej”.
70. Odpowiada zast´pca arcykap∏ana: „O to si´ nie martw, mój synu! Zrobimy, co si´ da
zrobiç. Dzisiaj bowiem lepiej orientujemy si´ w sytuacji, ni˝ wczoraj.
71. Zaledwie wypowiedzia∏ te s∏owa, wszed∏ s∏uga Êwiàtynny oznajmiajàc - jak zwykle
z najdalej posuni´tà uni˝onoÊcià, ˝e rzymski komisarz z ch∏opcem oraz Szymon z Betanii w towarzystwie kilku innych osób znajdujà si´ w sali zebraƒ.

34

Rozdzia∏ dwunasty
1. Na t´ wieÊç ca∏e kolegium pospieszy∏o do sali zebraƒ, gdzie przywitali ich zebrani zgodnie z ceremonia∏em, na którym faryzeuszom zawsze bardzo zale˝a∏o. Kilku faryzeuszy da∏o wyraz swemu oburzeniu, gdy˝ okaza∏o si´, ˝e ch∏opiec nie uczyni∏ niczego na ich powitanie, co
mo˝naby nazwaç choçby cieniem powitalnego gestu.
2. Dlatego jeden z kap∏anów przystàpi∏ do mnie pytajàc, troch´ nieÊmia∏o, dlaczego robi´
hardà min´ i nikomu si´ nie k∏aniam.
3. Odpowiedzia∏em krótko i stanowczo: „To jest zwyczaj przyj´ty u was i wam równych,
abyÊcie si´ wzajemnie witali. Ale ja,12-letni ch∏opiec, nie mam z tym nic wspólnego. Zresztà nikt
z was i mnie si´ nie uk∏oni∏. Z jakiej wi´c racji mia∏bym wam oddaç coÊ, czego od was jeszcze nigdy nie otrzyma∏em”!”
4. Ponad to nie ma u nas w Galilei takiego zwyczaju, a ja tym bardziej nie uznaj´ go. Wy
bowiem ˝àdacie od waszego otoczenia honorów i oznak uni˝onoÊci, poniewa˝ ogó∏ uczyni∏ was
swoimi panami. A ja tak˝e jestem pod pewnym wzgl´dem szczególnym Panem. Dlaczego wi´c
nie uk∏oniliÊcie si´ mi z uprzejmoÊcià”
5. Wierzcie mi, ja jako ch∏opiec bardzo dobrze wiem, komu nale˝y si´ z mojej strony uk∏on.
W ka˝dym razie on si´ wam nie nale˝y! O wyjaÊnienie moich s∏ów zwróçcie si´ do mojego Rzymianina, je˝eli wam na tym tak bardzo zale˝y. Ponadto dziÊ jest pierwszy dzieƒ po szabacie,
w którym to dniu, podobnie jak w sam szabat, wszelka wymiana uk∏onów i honorów jest surowo
zabroniona - zgodnie z waszymi przepisami, by nie sprofanowaç szabatu, co zanieczyszcza
cz∏owieka na ca∏y dzieƒ. Dlaczego wi´c ˝àdacie ode mnie czegoÊ, co sprzeciwia si´ waszym
przepisom”
6. S∏udzy Êwiàtynni us∏yszawszy to, zamilkli i bezradnie spojrz´li po sobie, a m∏ody lewita
rzek∏: „Dostojni w∏adcy, z tym arcymi∏ym ch∏opcem jest wprost nie do wytrzymania! Najprzykrzejsze jest to, ˝e on wszystko i o wszystkim wie i tym samym racja jest w ka˝dym przypadku po jego stronie!”
7. Wtedy zast´pca arcykap∏ana zwróci∏ si´ do rzymskiego komisarza (s´dziego) tymi s∏owy: „Wysoki s´dzio wed∏ug prawa i uznania! Ch∏opiec ten skierowa∏ nas do ciebie, byÊmy si´ dowiedzieli, dlaczego on nam si´ nie uk∏oni∏. Czy zechcia∏byÊ oznajmiç nam tego przyczyn´?”
8. Rzek∏ s´dzia: „Czemu˝ nie; nawet z wielkà przyjemnoÊcià! Ale nie jestem pewien, czy
przyjemnoÊç b´dzie tak˝e po waszej stronie!”
9. Odpowiedzieli wszyscy: „Prosimy bardzo! DziÊ jesteÊmy w dobrym humorze i mo˝na
nam niejedno powiedzieç, czego w innym czasie nie moglibyÊmy znieÊç”.
10. Rzek∏ s´dzia: „W porzàdku, wi´c s∏uchajcie! Ten ch∏opiec jest po prostu owym cudownym ch∏opcem z Nazaretu, którego on wczoraj pozornie zast´powa∏! - Jak wam si´ to podoba”
Kto wyrzàdzi∏ by mu choçby najmniejszà krzywd´, na tego spadnie mój nieub∏agany gniew!”
11. Kolegium, kiedy to us∏ysza∏o, wprost os∏upia∏o z przera˝enia.
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12. Dopiero po d∏u˝szej chwili zast´pca arcykap∏ana odzyska∏ mow´ i rzek∏ do mnie: „Dlaczego nie powiedzia∏eÊ nam o tym ju˝ wczoraj” GdybyÊmy si´ dowiedzieli o tym za wczasu, na
pewno inaczej byÊmy z tobà porozmawiali i dalibyÊmy tobie inne odpowiedzi, z których by∏byÊ
bardziej zadowolony ni˝ z wczorajszych!”
13. Odpowiedzia∏em: „Ale˝ tak, jestem tego pewien! Nie chodzi mi jednak o waszà dwulicowoÊç, tylko o prawd´. Dlatego postàpi∏em tak, jak widzieliiÊcie wczoraj. Gdybym dziÊ by∏ tym,
którym by∏em wczoraj, nie dowiedzia∏bym si´ od was ani jednego s∏owa prawdy. W nocy - ze
strachu przed rzymskim s´dzià - naradzaliÊcie si´ bardzo szczegó∏owo i postanowiliÊcie nie
przeciwstawiaç si´, kiedy zaczn´ mówiç o Mesjaszu. On ju˝ jest na tym Êwiecie. ChcieliÊcie
mnie po prostu uspokoiç i odwróciç uwag´ s´dziego od sprawy Zachariasza.
14. Poniewa˝ jednak ju˝ nie jestem obroƒcà cudownego ch∏opca, ale nim jestem, przeto
nag∏a i nieprzewidziana zmiana udaremni∏a wasz podst´pny plan. A teraz stoicie przed nami
bezradni! Mówcie wi´c, jak si´ czujecie”
15. Nie wiedzieli, co na to odpowiedzieç; tylko zast´pca arcykap∏ana rzek∏, silàc si´ na
uprzejmy wyraz twarzy: „A wi´c, to ty jesteÊ tym cudownym ch∏opcem” Poniewa˝ jesteÊ tak màdry, ˝e niczego przed tobà nie mo˝na zataiç, przeto powiedz, kto z nas wymyÊli∏ ten plan?”
16. Odpowiedzia∏em: „Jest nim nie kto inny tylko ten, któremu ja sam plan podsunà∏em. To
jest najm∏odszy z was, który urodzi∏ si´ w Galilei, a nazywa si´ Barnabe!”
17. Odpowiedê ta by∏a dla faryzeuszy, jak grom z jasnego nieba i ogarnà∏ ich wielki strach.
Wielu z nich bowiem mia∏o bardzo nieczyste sumienie. Obawiali si´, ˝e zdradz´ ich wyst´pki
Rzymianinowi.
18. Zast´pca arcykap∏ana szepnà∏ jakiemuÊ faryzeuszowi do ucha: „Oddajmy Szymonowi
pieniàdze koƒczàc tym samym konferencj´ z tym ch∏opcem, który mo˝e nam sprawiç jeszcze
wielkie k∏opoty. Lepiej przestaƒmy zadawaç mu pytania. A je˝eli on postawi nam pytanie, dajmy
mu takà odpowiedê, ˝e jej nie zrozumie! Niedoczekanie jego, ˝eby On durniów z nas robi∏! Ale
dostaliÊmy si´ w ∏adne towarzystwo, nie ma co! Wczoraj by∏ kimÊ innym, a dziÊ jest znów kimÊ
innym!”
19. Teraz pewien faryzeusz uwa˝ajàcy si´ za bardzo przebieg∏ego, poprosi∏ zast´pc´ arcykap∏ana na bok i rzek∏ do niego: „Wiesz co, dla dobrej sprawy, to ju˝ nie jesteÊmy zobowiàzani
odpowiadaç temu ch∏opcu. Dzisiejszy ch∏opiec nie jest tym, za którego p∏acono; a za dzisiejszego nikt nie zap∏aci∏. Wobec tego nie potrzebujemy mu odpowiadaç. Jak sàdzisz?”
20. Odpowiedzia∏ zast´pca arcykap∏ana: „Przyjacielu, takim pomys∏em chyba ci´ Bóg natchnà∏! Bo gdy bieda, to pomoc z góry przychodzi. Nale˝y natychmiast og∏osiç, ˝e konferencja
jest skoƒczona i prawo do mówienia wygas∏o. Dzisiejszy ch∏opiec okaza∏ si´ innym od wczorajszego ch∏opca, za którego, de facto, nie zap∏acono”.
21. Natychmiast zjawi∏ si´ herold oznajmiajàc z wielkim patosem: „Z upowa˝nienia gremium Najwy˝szego Kap∏aƒstwa Âwiàtyni Boga Jahwe, og∏aszam, ˝e dzisiejszy ch∏opiec nie jest
wczorajszym ch∏opcem, za którego ofiarowano wysokà op∏at´. Posiedzenie uwa˝am za skoƒczone. Cudownemu ch∏opcu, za którego nie uiszczono op∏aty, nie udziela si´ odpowiedzi na dal-
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sze pytania.
22. Wtedy s´dzia wsta∏ z powagà i rzek∏: „Posiedzenie b´dzie kontynuowane i b´dziecie
odpowiadaç! Dzisiejszy ch∏opiec jest ten sam, za którego z∏o˝ono wysokà op∏at´. Zmieni∏a si´
tylko jego tytularna osobowoÊç i tytu∏ prawny, którego wyÊcie si´ nie spodziewali. Wed∏ug naszych ustaw okolicznoÊc korzystna dla danej sprawy w niczym nie uszczupla prawa ch∏opca.
Dlatego wydaj´, mocà niezmiennego prawa, nast´pujàcy werdykt: Posiedzenie b´dzie kontynuowane przez dzisiejszy i jutrzejszy dzieƒ bez ˝adnych zmian, niezale˝nie od tego, jak sprawy si´
potoczà! Pytajcie, albo odpowiadajcie, jak wam si´ podoba!”

Rozdzia∏ trzynasty
1. Na stanowczy ten protest rzymskiego s´dziego powrócili wszyscy z kwaÊnymi minami
na swoje miejsca i nie odzywali si´ przez jakiÊ czas ani s∏owem. Poniewa˝ nie mog∏em doczekaç
si´ z ich strony pytania, wi´c uda∏em si´ mi´dzy nich mówiàc:
2. „S∏uchajcie! Z uwagi na to, ˝e nie macie zamiaru zaszczycaç mnie pytaniami, pozwol´
sobie, ˝e zadam wam krótkie pytanie: powiedzcie mi szczerze, co byÊcie zrobili, gdyby si´ okaza∏o, ˝e jednak jestem obiecanym Mesjaszem, który wczoraj by∏ g∏ównym tematem naszej dyskusji””
3. Odpowiedzia∏ jakiÊ mrukliwy, stary Êwiàtynny nadgorliwiec pierwszej rangi: „ch∏opcze, oj
ch∏opcze, strze˝ si´ Âwiàtyni Jahwe! Prawujesz si´ i zapominasz, ˝e mówisz tu na Êwi´tym miejscu! Strze˝ si´, abyÊ nie przeholowa∏ w swoim zuchwalstwie!”
4. Odpowiedzia∏em: „Raczej wszyscy powinniÊcie si´ strzec, aby Dom Pana nie sta∏ si´
w ca∏ej pe∏ni jaskinià zbójców! Je˝eli pytam, co byÊcie czynili, gdyby si´ okaza∏o, ˝e jednak jestem obiecanym Mesjaszem, to w najmniejszej nawet mierze nie profanuj´ tym pytaniem Êwiàtyni. Takie bowiem pytanie mo˝e zadaç ka˝dy cz∏owiek bez najmniejszej obawy, ˝e pope∏ni
grzech. – Mo˝ecie mi przecie˝ odpowiedzieç tak˝e warunkowo, poniewa˝ moje pytanie równie˝
by∏o warunkowe”.
5. Wtedy wystàpi∏ stary talmudysta i gorliwy kabalista, niejaki Jordan, mówiàc: „U Boga
wszystko jest mo˝liwe. Jednak musimy byç bardzo ostro˝ni. Muszà wszystkie okolicznoÊci spe∏niç si´ zgodnie z przepowiednià, tak ˝eby ka˝dy móg∏ si´ o tym przekonaç namacalnie.
6. Je˝eli chodzi o ciebie, mi∏y ch∏opcze, to za tobà przemawia kilka wierszy proroka Izajasza. Mam na myÊli twoje urodzenie. Ale, ile jeszcze szczegó∏ów zosta∏o przepowiedzianych na
temat obiecanego Mesjasza, które z tobà nie majà ˝adnego zwiàzku” Podobnie i mnie si´ nie tyczà, chocia˝ jestem potomkiem Dawida. Jestem nawet dalekim krewnym twego ojca Józefa. Ponad to, ja walnie przyczyni∏em si´ do tego, ˝e Maryja, wychowanka Âwiàtyni zosta∏a jego ˝onà.
7. Od przesz∏o jedenastu lat nie widzia∏em zacnej pary ma∏˝eƒskiej, a ciebie prawdopodobnie pierworodnego syna Józefa, nigdy jeszcze nie widzia∏em. O tobie wiem tylko tyle, ile us∏ysza∏em z twoich ust i od naszego lewity Barnabe, który tak˝e jest Nazarejczykiem.
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8. Przyznaj´, ˝e twoje wyjàtkowe uzdolnienia, które – jak wiem z wiarygodnych êróde∏ –
o ca∏e niebo przekraczajà wszystkich twoich rówieÊników. Nale˝a∏oby tak˝e skupiç szczególnà
uwag´ na posiadacza tych talentów. Cz∏owiek o jasnym umyÊle oraz kap∏an, nie powinni nad tymi faktami lekkomyÊlnie przejÊç do porzàdku dziennego.
9. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e Mesjasz tak˝e b´dzie cz∏owiekiem takim samym, jak my; z tà
jednak ró˝nicà, ˝e Jego w∏aÊciwoÊci i uzdolnienia b´dà mia∏y cechy boskie. Przyznaj´, ˝e twoje
zdolnoÊci ka˝à spodziewaç si´ rzeczy przeogromnych… Ale widzisz, ju˝ jestem cz∏owiekiem
bardzo starym i du˝o widzia∏em. Kilkakrotnie odkry∏em u bardzo m∏odych dzieci zdolnoÊci i cechy, które kaza∏y mi zawo∏aç: „W tym dziecku wzbudzi∏ Jahwe z ca∏à pewnoÊcià dla nas wielkiego proroka!´. Ale w miar´ dojrzewania dziecka, rozwija∏y si´ te wspania∏e cechy tak, ˝e Êladu po
nich nie zosta∏o. Cz∏owiek ten sta∏ si´ tylko przeci´tnym, jak ka˝dy z nas; on tak˝e tyle wie, czego si´ z wielkim trudem nauczy∏ i doÊwiadczy∏ w ciàgu wielu lat.
10. Sprawdzi∏o si´ na mnie, podobnie, jak i na wielu, wielu innych ludziach s∏owo Pisma:
„W pocie oblicza twego b´dziesz po˝ywa∏ chleb swój!”. Byç mo˝e, ˝e i ciebie czeka ten sam los,
mój przemi∏y kuzynie. A mo˝e i nie” Cz∏owiek bowiem nigdy niczego nie mo˝e przewidzieç. MyÊli
o nie jednym, ale Bóg nim kieruje. – A teraz, mój drogi, bardzo mi∏y kuzynie, masz g∏os, mo˝esz
pytaç, a ja ch´tnie ci odpowiem!”
11. Odpowiedzia∏em: „Z ca∏ego kolegium, jesteÊ mi najmilszym! Tej nocy przedstawi∏eÊ
mnie w oczach zast´pcy arcykap∏ana w lepszym Êwietle, dzi´ki czemu dowiedzia∏ si´ on coÊ nie
coÊ o osobowoÊci szatana. W ten sposób zaÊwita∏o mu w g∏owie po raz pierwszy w jego ˝yciu –
czym jest owa nadzwyczaj wa˝na nauka o odpowiednikach. Zaczà∏ on rozumieç, ˝e takie czyny,
jak moje, przenigdy nie da∏yby si´ dokonaç przy pomocy z∏ej pot´gi i si∏y.
12. Z tego mo˝esz wnioskowaç, ˝e przede mnà nic si´ nie ukryje z tego, o czym mówiliÊcie bardzo cicho i ostro˝nie. Mo˝esz byç pewien, ˝e wiem równie˝, co teraz myÊli bardzo zak∏opotany zast´pca arcykap∏ana, który bardzo si´ boi, ˝e móg∏bym o nim powiedzieç coÊ kompromitujàcego. Ale jego obawy sà nieuzasadnione.
13. Owszem, gdybym by∏ w zmowie z Belzebubem, od dawna by∏by on zdemaskowany
i ukarany. Poniewa˝ jednak czyni´ wszystko jedynie si∏à i mocà Boga, który przez wieczne czasy
dà˝y do dobrego, a przenigdy do z∏ego, przeto zast´pca arcykap∏ana nie potrzebuje si´ mnie
obawiaç. Z mojej strony nie stanie mu si´ najmniejsza krzywda.
14. Trwonimy jednak czas na rozmowach o rzeczach nieistotnych zaniedbujàc spraw´ zasadniczà!”
15. Zapyta∏ Joram: „Jaka to w∏aÊciwie sprawa” Mów Êmia∏o i szczerze; b´dziemy wyrozumiali, poniewa˝ i w tobie odkry∏em du˝o wyrozumia∏oÊci!”
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Rozdzia∏ czternasty
1. Rzek∏em Ja: „Tu, przed wami, stoi prawdziwy, zdecydowany porywacz i ˝wawo umyka
on z ∏upem”. Tak okreÊli∏ go prorok (por.Iz 5, 29). Wczoraj rozmawialiÊmy o nadchodzàcym Mesjaszu. Pokazano wam, ˝e ja nim jestem – i to na podstawie tekstów wzi´tych z Izajasza, które
wyraênie wskazujà na mnie. Ale nie dano temu wiary.
2. „O sobie mówi∏em wczoraj tylko jakby o innym cz∏owieku. DziÊ natomiast ja sam stoj´
przed wami bez najmniejszego l´ku; nie boj´ si´ was, ani kogokolwiek innego na Êwiecie. Albowiem w ca∏ej pe∏ni Êwiadom jestem swojej mocy i w∏adzy, której nie mo˝na mi odebraç przez ca∏à wiecznoÊç. W∏adza ta zawsze by∏a we mnie. Wracam wi´c do tego samego tematu i pytam
ciebie Joramie, w pierwszym rz´dzie, co ty o tym sàdzisz” Teraz i ty mów Êmia∏o i szczerze tak,
jak ci serce dyktuje!”
3. Odpowiedzia∏ Joram: „No có˝, mój drogi i mi∏y kuzynie – pozwolisz, ˝e tak ci´ nazw´,
gdy˝ jestem bardzo bliskim krewnym twojego ojca. – To b´dzie doÊç k∏opotliwa sprawa, by zaÊwiadczyç, ˝e „ty jesteÊ owym obiecanym!”. Ponad to pod pewnym wzgl´dem b´dzie to bardzo
ryzykowne, poniewa˝ znamy du˝o przypadków, kiedy dzieci w swej wczesnej m∏odoÊci wyró˝nia∏y si´ nadzwyczajnymi talentami i zdolnoÊciami i zadziwia∏y w najwy˝szym stopniu wielkie rzesze ludzi, jednak z biegiem lat te cudowne dzieci sta∏y si´ zupe∏nie zwyk∏ymi ludêmi, u których
nie mo˝na by∏o znaleêç ani Êladu ich dawnych talentów oraz uzdolnieƒ.
4. Dlatego musimy liczyç si´ z takà ewentualnoÊcià równie˝ w twoim przypadku. Nie mo˝emy z miejsca przyjàç oÊwiadczenia, ˝e w tobie ukrywa si´ obiecany Mesjasz. – Faktem jest,
˝e jesteÊ ch∏opcem nadzwyczaj rozsàdnym. Z drugiej strony nale˝a∏oby wziàç pod uwag´ niezwyk∏oÊç twojego urodzenia, twoje pochodzenie i twoje dotàd nigdzie nie spotykane uzdolnienia,
które nie pozwalajà z góry wykluczyç mo˝liwoÊci, ˝e jednak jesteÊ owym «obiecanym». Dlatego
mówi´: Mo˝esz nim byç, a mo˝esz równie˝ nim nie byç . Moim zdaniem nale˝y zaczekaç i obserwowaç, co b´dzie dalej! Powiedz mi; mam racj´, czy nie?”
5. Odpowiedzia∏em: „Sàdzàc tak, jak sàdzi Êwiat, masz pe∏nà racj´. Ale w sercu cz∏owieka ukryte jest jeszcze g∏´bsze i jaÊniejsze kryterium (zdolnoÊç rozwa˝ania). To kryterium mog∏oby ci daç odpowiedê, czy nale˝´ do kategorii ch∏opców, którzy w póêniejszych latach tracà swoje uzdolnienia. Je˝eli posiadam moc tworzenia i niszczenia wed∏ug w∏asnej woli, czy uwa˝asz,
˝e zdecyduj´ si´ zniszczyç siebie samego”
6. Powiadam ci: „Jestem tym, od którego wszystko zale˝y i Duch Bo˝y jest we mnie. Dlatego mog´ chcieç, to czego chc´ – i musi si´ tak staç. To s∏ysza∏eÊ z ust innych Êwiadków, nie
tylko ode mnie. Je˝eli wi´c sprawy tak si´ przedstawiajà, czy jest do pomyÊlenia, ˝ebym móg∏
straciç moje opisane w∏aÊciwoÊci i uzdolnienia” A je˝eli zawsze je b´d´ mia∏, kim w takim razie
jestem?”
7. Mówi Joram: „Hm – otó˝ – tak – ale to ciàgle jeszcze jest tylko przypuszczeniem, a nie
dowodem! To samo, co ty mówisz o sobie, móg∏bym i ja powiedzieç o sobie. Poniewa˝ jednak
takie oÊwiadczenie by∏oby zbyt Êmia∏e, i czymÊ, co absolutnie nie by∏oby zgodne z moimi uzdolnieniami – przeto Êmiano by si´ ze mnie, albo zamkni´to jako szaleƒca. Widzisz, jesteÊ rozgarni´tym ch∏opcem w wieku dojrzewania i wyglàda na to, ˝e od urodzenia masz wielki talent do poezji. Ludzie wi´c uÊmiechajà si´ z pob∏a˝aniem, kiedy s∏yszà o twoich niepowa˝nych wyczynach.
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8. Zrozum˝e, najmilszy ch∏opcze: który to cz∏owiek oÊmieli∏by si´ powiedzeiç: „Wszystko,
co zosta∏o stworzone, powsta∏o z Ducha, który jest we mnie”. To mo˝e powiedzieç tylko wieczny
i nieskoƒczony Duch Boga, który znajduje si´ w Jego istocie, przenikajàc Go ca∏kowicie. Troch´
za daleko zap´dzi∏eÊ si´ ze swojà ideà mesjaƒskà. Pozostaƒmy wi´c grzecznie i pos∏usznie na
powierzchni ziemi i uprawiajmy jà pilnie, aby dawa∏a nam obfity plon, zamiast robiç z siebie nie
wiadomo co, nie majàc do tego ˝adnych podstaw.
9. PrzypuÊçmy, ˝e Mesjasz kiedyÊ si´ zjawi. Przyjdzie wtedy, jako cz∏owiek, doskona∏y,
ale przenigdy jako Bóg. Wy ˚ydzi galilejscy, wy pó∏ Grecy, a wi´c poganie, zwykliÊcie ludzi
o szczególnych zdolnoÊciach podnosiç od razu do rangi bogów, wzgl´dnie uwa˝aç siebie za bogów. A tak nie powinno byç, gdy˝ jest to ci´˝kim wykroczeniem przeciwko przykazaniu Boga.
Powiedziane jest bowiem: „Ja jeden jestem waszym Bogiem i waszym Panem. Nie b´dziecie
mieli bogów cudzych przede Mnà!” Mieszkaƒcy Galilei natomiast nie przejmujà si´ zbytnio tym
przykazaniem, inaczej nigdy byÊ nie wpad∏ na pomys∏, by uwa˝aç siebie za Boga.
10. Radz´ ci wi´c, zapomnij o tym, i pozostaƒ wierny jedynemu Bogu s∏u˝àc Mu wszystkimi swoimi talentami i uzdonieniami. A poganie niech pozostanà nimi nadal i dobrze bàdzie ci si´
wiod∏o na ziemi. Czym˝e jest si∏a nawet najwi´kszego olbrzyma wobec zjednoczonej si∏y wielu
tysi´cy ludzi, a có˝ dopiero ma∏ego ch∏opca” A je˝eli Dawid mówi: „O Panie, czym˝e sà wszyscy
ludzie wobec Ciebie – Niczym”. To jak˝e zwyk∏y ch∏opiec Êmie twierdziç, ˝e jest Bogiem w swoim duchu, dzi´ki któremu wszystko zosta∏o stworzone”! Czy teraz zrozumia∏eÊ, jak strasznie
przeholowa∏eÊ?”
11. Przy tej okazji odezwa∏ si´ tak˝e zast´pca arcykap∏ana mówiàc: „Ale˝ mu zdrowo
przygada∏ i to w tak zr´czny sposób. Sprawdza si´ to, co jest napisane o Galilejczykach: ˝e z tej
krainy nie powstanie ˝aden prorok. Dlatego, ˝e te marne imitacje pogan robià z siebie od razu
bogów! Ten ch∏opiec posiada widocznie najwi´kszy talent w tym kierunku! Widzisz, mój drogi
mesjaƒski ch∏opcze! Nie jest tak ∏atwo wyprowadziç nas w pole twierdzàc, ˝e alfa jest omegà!
Byç mo˝e, ˝e uda ci si´ ta sztuczka w Nazarecie, ale u nas w Jerozolimie ten numer nie przejdzie!”

Rozdzia∏ pi´tnasty
1. Mówi´ Ja: „Na wasz sposób i w ramach waszego poznawania mówiliÊcie doÊç zrozumiale, poniewa˝ wasze myÊli i poj´cia nie si´gajà dalej ni˝ wasz oddech. GdybyÊcie natomiast
potrafili myÊlà si´gnàç dalej i wy˝ej, widzielibyÊcie mnie w zupe∏nie innym Êwietle, a zdanie wasze o mnie by∏oby tak˝e inne. Skoro jednak was oburza to, co wam powiedzia∏em o Duchu, który jest we mnie, to wyt∏umaczcie mi, jaki to by∏ duch, który przemawia∏ przez proroków””
2. Mówi Joram: „To by∏ Duch Boga. Ten sam Duch, dzi´ki któremu stworzone zosta∏o
wszystko, co istnieje”
3. „Dobrze – mówi´ Ja, je˝eli Duch, który przemawia∏ przez proroków, by∏ Duchem Boga,
to dlaczego duch w Moim wn´trzu nie mia∏by byç Duchem Boga zwa˝ywszy, ˝e dzi´ki niemu potrafi´ dokonaç rzeczy znacznie wi´kszych od tych, których dokonali prorocy poczàwszy od Henocha” Bowiem dzia∏alnoÊç proroków ogranicza∏a si´ tylko do okreÊlonej sfery. Ja natomiast nie
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jestem skr´powany i mog´ czyniç, co tylko zechc´ – i musi si´ to staç wed∏ug mojej woli! A je˝eli sprawa tak si´ przedstawia, jakim sposobem Duch, który jest we mnie, mia∏by byç innym duchem od tego, który przemawia∏ przez proroków?”
4. Mówi Joram: „Owszem, owszem, doskonale; to mog∏oby tak byç, gdybyÊ nie by∏ Galilejczykiem. Zapisane jest w ksi´dze, a tego nie da si´ zaprzeczyç, ˝e z Galilei nie przyjdzie ˝aden
prorok. Musisz si´ pogodziç z faktem, ˝e twojego wewn´trznego ducha nie mo˝emy postawiç na
równi z Duchem proroków, nawet nam nie wolno tego zrobiç!”.
5. Mówi´ Ja: „Owszem, pochodz´ z Galilei, ale tam si´ nie urodzi∏em. czy nie wiecie, ˝e
miejscem moich urodzin jest Betlejem, stare miasto Dawida” Zajrzyjcie do waszych rejestrów,
czy tak nie jest” A mo˝e Izajasz tak˝e nie by∏ prawdziwym prorokiem, poniewa˝ przyw´drowa∏ do
Galilei, nie daleko starego miasta Cazarei Filipowej, aby tam prorokowaç” – Widzicie, jacy jesteÊcie Êlepi i jak kruche sà podstawy waszych sàdów!
6. Owszem, zgadza si´! W PiÊmie powiedziane jest, ˝e nikt, kto urodzi∏ si´ w Galilei, nie
mo˝e staç si´ prorokiem. Mój przybrany ojciec Józef i Maria, matka mojego cia∏a i ja, nie jesteÊmy Galilejczykami z urodzenia, tylko przyw´drowaliÊmy do Nazaretu przed dziewi´ciu laty,
gdzie odtàd tam mieszkamy. Powiedzcie mi, dlaczego nie móg∏bym posiadaç prawdziwie boskiego Ducha, którego posiadali wszyscy inni prorocy””
7. Mówi zast´pca arcykap∏ana: „A czy nie jest tak˝e zapisane w PiÊmie: «Spójrz, wyÊl´
swego anio∏a przed tobà, który Panu prostuje drogi i wyrówna jego Êcie˝ki». I ˝e wyprzedzi go
Eliasz, aby przygotowa∏ ludzi do wielkiego nadejÊcia Mesjasza” Czy to odnosi si´ do ciebie”
A gdzie jest anio∏ Pana, gdzie jest Eliasz?”
8. Mówi´ Ja: „Dla ludzi waszego pokroju, ludzi, którzy z nadmiaru drzew nie dostrzegajà
lasu, nie zjawi∏ si´, ani anio∏ Pana, ani Jego prorok Eliasz. Widzàcy natomiast wie, ˝e sta∏o si´ to
ju˝ przed dwunastu laty (rówieÊnik Jezusa: Jan Chrzcieciel). Ale wyÊcie nie widzieli ani anio∏a,
ani syna pocz´tego w cudowny sposób, ani nie poznaliÊcie ich. Co nie objawia si´ wÊród ognia,
b∏yskawic i grzmotów, tego nie zauwa˝acie!
9. Kiedy kazano Eliaszowi, przebywajàcemu w pieczarze uwa˝aç, jak Jahwe przechodziç
b´dzie przed jego jaskinià, to widzia∏ on najpierw ogieƒ, ale w nim Jahwe nie by∏o. Potem przeszed∏ silny wiatr, w którym Boga tak˝e nie by∏o. W koƒcu powsta∏ przed jego jaskinià ledwie zauwa˝alny powiew wiatru, a oto w nim by∏ Jahwe!
10. Zrozumcie to, w tym widzeniu zapowiedzia∏ wspomniany wielki prorok obecne zjawienie si´ Mesjasza!
11. Wy spodziewacie si´ ognia i huraganu, jaki prze˝ywaliÊcie ju˝ nieraz; ale w nim nie by∏o Jahwe. Teraz przechodzi przed wami ∏agodny poszept wiatru, w którym naprawd´ jest Jahwe!
Ale tego nie s∏yszà wasze uszy, ani nie widzà wasze oczy – i nadal nie zauwa˝ajà tego, chyba
pod koniec waszego ˝ycia, kiedy spóênione spostrzeganie wasze, nie przyda si´ prawie na nic.
12. „Chyba wyrazi∏em si´ doÊç jasno! Odpowiedzcie mi na to na miar´ waszej màdroÊci!”

41

Rozdzia∏ szesnasty
1. Us∏yszawszy te s∏owa Barnabe prosi∏ naczelnych faryzeuszy o g∏os, uzasadniajàc swojà proÊb´ tym, ˝e ma dobry pomys∏, by rozprawiç si´ ze mnà. Po otrzymaniu zgody zwróci∏ si´ do
mnie tymi s∏owami:
2. „S∏uchaj, ty ma∏y, bozi-bozi mesjaszu z Nazaretu w Galilei. Dostarczy∏eÊ nam kilka dowodów, które sà tak przekonywujàce, ˝e mimo naszych zatkanych uszu i zawiàzanych oczu zrozumieliÊmy, ˝e koniec koƒcem w∏aÊnie ty jesteÊ owym zapowiedzianym Mesjaszem. Doszed∏szy
do tego przekonania stoimy teraz przed tobà jak wo∏y przed malowanymi wrotam i co teraz z nami b´dzie” Co mamy robiç?
3. Dzisiejszy dzieƒ tak˝e koƒczy si´, a twoje okupione prawo do mówienia wygasa jutro,
mimo ˝e jesteÊ Mesjaszem. Dlatego uwa˝am, ˝e jest najwy˝szy czas, abyÊ wyda∏ swoje zarzàdzenia: co si´ ma staç z nami i co b´dzie ze Êwiàtynià. Czy wszystko pozostanie tak, jak by∏o dotychczas” Czy nale˝y wszystko pozmieniaç? JesteÊ przecie˝ obiecanym Mesjaszem, który cicho
zaszumia∏ wÊród nas, jak ∏agodny zefirek. Temu ju˝ nie mo˝emy zaprzeczyç. Ale co dalej? Mów,
dzia∏aj, ty Bogo-cz∏owieczy Mesjaszu; oczywiÊcie zadzia∏aj odgórnie”.
4. Odpowiedzia∏em: „Aby popisaç si´ swoimi kiepskimi docinkami, nie musia∏eÊ swoich ust
tak otwieraç! Chcia∏byÊ si´ czymÊ popisaç, ale brak ci do tego Êrodków materialnych i duchowych. Skoro jednak zada∏eÊ mi pytanie, co odtàd ma si´ staç z wami i w zwiàzku z tym ze Êwiàtynià, to musz´ ci daç w∏aÊciwà odpowiedê”.
5. Przypomnij sobie, jak jest napisane: „Gdy przyjdzie Mesjasz, nie zniesie prawa, nawet
najdrobniejszego szczegó∏u, ale sam spe∏ni je najdok∏adniej. Nie zlikwiduje Êwiàtyni, ani jej s∏ug,
ale ukarze ich nieprawoÊç i przewrotnoÊç”. Zarozumia∏ych Lewitów i ciebie napi´tnuje za niew∏aÊciwe popisy w Êwi´tym miejscu.
6. Czy Pisma odnoszàce si´ do mnie, sà b∏azeƒstwem” JeÊli nie udowodnisz mi, ˝e jestem
tym samym, którego prorocy zapowiadali, to jak Êmiesz drwiç ze mnie”
7. Powiedz mi, co oznacza nazwa «Jerozolima»” Jakie sà sk∏adniki tego s∏owa” Jako lewita i przysz∏y faryzeusz powinieneÊ to wiedzieç z ksiàg Moj˝esza oraz z ksi´gi Henocha, którà to
ksi´g´ Noe uratowa∏ przed potopem. Ksi´ga ta nosi∏a tytu∏ “Wojny Jahwe”. Teraz mam pe∏ne
prawo domagaç wyt∏umaczenia od ciebie, bowiem bardzo du˝o zale˝y od w∏aÊciwego zrozumienia tej nazwy: A wi´c mów!”
8. M∏ody lewita sta∏ bezradny i nie wiedzia∏, co odpowiedzieç, bo nie mia∏ on o tym j´zyku
zielonego poj´cia. Dlatego prosi∏ mnie, abym zostawi∏ mu chwil´ czasu do namys∏u, na co si´
zgodzi∏em. Potem jednak przysunà∏ si´ cichaczem do “bieg∏ego w PiÊmie”, by jemu podpowiada∏, ale bieg∏y tak˝e nie wiedzia∏, kierujàc go do kabalisty Jorama. Ten z kolei bezradnie roz∏o˝y∏
r´ce i po chwili odezwa∏ si´ do niego szeptem:
9.Joram: „Owszem, w bardzo starych ksi´gach istnieje coÊ w rodzaju etymologicznego
pochodzenia, tego s∏owa. Kaba∏a tak˝e coÊ wspomina o tej nazwie, ale tekst jest tak niejasny, ˝e
wobec niego “PieÊƒ nad PieÊniami” Salomona jest w porównaniu z tym objaÊnieniem dziecinnà
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zabawkà. Ja tak˝e nie zrozumia∏em ani jednego, ani drugiego, dlatego nie mog´ ci´ wybawiç
z k∏opotu.
10. Przy okazji musz´ ci powiedzieç, ˝e z tym ch∏opcem, który posiada wyjàtkowo bystry
umys∏, trzeba by∏o mówiç o wiele powÊciàgliwiej. Wiesz przecie˝, jak wysoko ceni go rzymski
protektor. PomyÊleç tylko, ˝e w∏aÊnie ty opowiada∏eÊ nam du˝o szczegó∏ów o jego cudownych
umiej´tnoÊciach!
11. Czy nie zauwa˝y∏eÊ, ˝e on s∏owo w s∏owo o wszystkim wiedzia∏, o czym naradzaliÊmy
si´ i mówiliÊmy w wielkiej tajemnicy” Nie zwraca∏em dotychczas waszej uwagi na ten szczegó∏,
ale w∏aÊnie to by∏o dla mnie niezbitym dowodem, ˝e w tym ch∏opcu mieszka duch, który z ∏atwoÊcià przenika i poznaje serca oraz nerki ludzkie.
12. „Dlatego radz´ ci przeprosiç tego niezwyk∏ego ch∏opca za wyraênà obraz´. Inaczej nie
r´cz´, czy nie odp∏aci si´ tobie w sposób, który dla ciebie b´dzie nad wyraz przykry. Idê wi´c do
niego i rób, co ci radzi∏em”.
13. Mówi Barnabe: „W ka˝dym razie ma on prawo do mówienia, a z nim nie ma ˝artów.
Trzeba b´dzie pójÊç i przeprosiç go. Ale czy to nie jest dziwne, ˝e nikt z nas, Êwiàtynnych, nie
potrafi dokonaç rozbioru nazwy miasta?”.
14. Po tych s∏owach Barnabe podszed∏ do mnie z bardzo uprzejmym wyrazem twarzy
i rzek∏: „Drogi, bardzo mi∏y ch∏opcze, przyznaj´ si´, ˝e pope∏ni∏em wielki b∏àd, strojàc z ciebie
kiepskie i niestosowne ˝arty. Dlatego najmocniej ciebie przepraszam i prosz´ jednoczeÊnie,
abyÊ zechcia∏ nam ∏askawie wyjaÊniç s∏owo «Jerozolima». Nikt z nas tego nie potrafi dobrze wyt∏umaczyç. Prawd´ mówiàc, t∏umaczy si´ t´ nazw´ s∏owem “Âwi´te Miasto” wzgl´dnie “Miasto
Boga”, ale jak umieÊciç te poj´cia w s∏owie «Jerozolima», tego chyba naprawd´ nikt nie wie.
15. Owszem, mówi si´ o miejscowoÊci, która kiedyÊ istnia∏a pod nazwà “Salem”, w której
mieszka∏ wielki i pot´˝ny król, któremu wszyscy ówczeÊni ksià˝´ta ziemi musieli z∏o˝yç dziesi´cin´, albowiem król Melchizedek by∏ równoczeÊnie dla wszystkich ludzi ziemi jedynym i najprawdziwszym arcykap∏anem Jahwe. Ale poza tym ma∏o, albo w ogóle nic si´ nie wie o tym arcykap∏anie, ani o jego osobowoÊci i naukach, ani o jego czynach. Je˝eli ty wiesz coÊ wi´cej na ten temat, a nie wàtpi´, ˝e tak jest, to zechciej nas pouczyç!”.
16. Odpowiedzia∏em: „Twoje szcz´Êcie, ˝eÊ znalaz∏ drog´ do mnie, inaczej zosta∏byÊ napi´tnowany w sposób, który naprawd´ jest wyjàtkowo przykry. A znaki, którymi zosta∏aby ozdobiona twoja g∏owa, znajdujà sià ju˝ u twoich stóp. PodnieÊ je i pami´taj, ˝e po pierwsze, karz´
ka˝dego cz∏owieka za swawolne szydzenie, a po drugie, ˝e w sytuacji, kiedy wa˝à si´ losy
wszystkich ludzi ziemi w skali ca∏ej wiecznoÊci, p∏ytkie i baztreÊciwe ˝arciki sà nie na miejscu!
17. Barnabe pochyli∏ si´ i podniós∏ spod nóg par´ prawdziwych, dobrze rozwini´tych,
oÊlich uszu. Jego przera˝enie by∏o tym wi´ksze, ˝e uszy te nie wykaza∏y najmniejszego Êladu,
jakoby odci´to je jakimuÊ prawdziwemu os∏u.
18. Niektórzy z obecnych, w pierwszym rz´dzie nasz Szymon i rzymski s´dzia, parskn´li
na ten widok g∏oÊnym Êmiechem. A Êwiàtynnych ogarnà∏ wielki strach. Jeden pyta∏ drugiego, jak
sobie to t∏umaczyç sposobem naturalnym. I tak wcià˝ dyskutowali i nie mogli dojÊç do zadawala-
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jàcego rezultatu.
19. W koƒcu rzek∏ Barnabe: „Na nic nasze ja∏owe domys∏y; to jest po prostu cud. Gdyby
ch∏opiec zaopatrzy∏ si´ w te uszy przedtem, to musia∏by naprzód wiedzieç, ˝e pozwol´ sobie na
g∏upi kawa∏; a to by∏by moim zdaniem jeszcze wi´kszy cud.
20. Ten m∏odzik da∏ nam przekonywujàcà próbk´ swoich umiej´tnoÊci w tym kierunku, kiedy powótrzy∏ nam s∏owo w s∏owo treÊç naszych nocnych, szeptem prowadzonych obrad. Proponowa∏ zast´pcy arcykap∏ana, ˝e mu powtórzy g∏oÊno jego najtaniejsze myÊli. Kto potrafi czyniç
takie cuda, ten mo˝e dokonaç tym samym sposobem tak˝e innych rzeczy, niepoj´tych dla nas.
21. Za tym ch∏opcem kryje si´ z ca∏à pewnoÊcià coÊ nadzwyczajnego. Je˝eli chodzi
o mnie, to nie wykluczam mo˝liwoÊci, ˝e z niego wyroÊnie najprawdziwszy Mesjasz!”.
22. Zast´pca arcykap∏ana: „Mówisz, jak Êlepy o pi´knie kolorów”. Jak˝e cz´sto zaskakiwali nas perscy kuglarze swoimi czarodziejskimi sztuczkami. A czytanie myÊli i u nas nie jest ju˝
nowoÊcià. Któ˝by nie zna∏ greckich wyroczni” Tam odczytywano myÊli z takà ∏atwoÊcià, ˝e w
koƒcu rzadko kto odwa˝y∏ si´ zbli˝yç do nich.
23. Tak, drogi przyjacielu. Do tak wa˝nych spraw nale˝y podejÊç zupe∏nie inaczej, by myÊlà swojà si´gnàç znacznie g∏´biej. Dopiero po dok∏adnym zbadaniu wszystkich okolicznoÊci
mo˝na, bardzo ostro˝nie, skorygowaç swoje dotychczasowe zdanie. Do absolutnej pewnoÊci
jest jednak daleka droga. Prowadzi ona przez sprawdzenie wszystkich szczegó∏ów i znaków,
aby nie pozosta∏ najmniejszy cieƒ wàtpliwoÊci!
24. „Tyle, drogi Barnabe, dla twojego pouczenia. To jest bowiem twój sta∏y b∏àd, ˝e mimo
swoich wiadomoÊci, jesteÊ bardzo ∏atwowierny”.
25. Mówi Barnabe: „Nie zgadzam si´ z takà opinià. Nigdy nie by∏em ∏atwowierny. Gdybym
nale˝a∏ do ∏atwowiernych, nie doszed∏bym do tak wielostronnej i g∏´bokiej wiedzy. Wiem, jak nale˝y podejÊç do sprawy i dobrze odró˝niam alf´ od omegi. Je˝eli chodzi o dzisiejsze zdarzenie,
to rozum mój po prostu wysiada i wszystkie moje dotychczasowe doÊwiadczenia uton´∏y bez
reszty w Jordanie.
26. Znam ja sztuczki Persów i wielu innych sztukmistrzów, ale wÊród tych czarodziejów
nie znajdzie si´ ani jeden, który potrafi∏by wyczarowaç z powietrza par´ nieuszkodzonych oÊlich
uszu. Zbyt dobrze znam sposób odczytywania myÊli, którymi s∏awià si´ wyrocznie w Dodonie
oraz w Delfach. Tam jednak nie znalaz∏em nic takiego, co mog∏oby si´ równaç z czynami tego
ch∏opca, który powtórzy∏ mi, jak i Joramowi, wszystko o czym myÊmy rozmawiali ze sobà w najwi´kszej tajemnicy.
27. Wi´c nie zmieniam swego zdania i oÊwiadczam jeszcze raz z ca∏à stanowczoÊcià. Za
tym ch∏opcem kryje si´ coÊ wi´cej, czego my wszyscy nigdy nie zrozumiemy. Nie znaczy to, ˝e
uwa˝am go dla jego niezwyk∏ych zdolnoÊci, bezapelacyjnie za oczekiwanego Mesjasza. Je˝eli
ktoÊ tu z zebranych ma nim byç, to chyba on.
28. A teraz, mój drogi, mi∏y, ziomku. Pragnà∏bym, abyÊ nim zapadnie noc, zechcia∏ nam
wyjaÊniç znaczenie s∏ów «Jerozolima» i «Melchisedek».

44

29. Odpowiedzia∏em: „Spe∏ni´ to, poniewa˝ tak dobrze mnie broni∏eÊ; ale wpierw weê t´
par´ oÊlich uszu za górne koƒce i trzymaj je mi´dzy palcami przed sobà. Zobaczymy, czy perscy
kuglarze tak˝e to potrafià”.
30. Barnabe uczyni∏ tak, jak mu kaza∏em i rzek∏em: „Niech do tych uszu powstanie ˝ywy
i zupe∏nie zdrowy osio∏!”.
31. W jednym momencie znalaz∏ si´ w tym towarzystwie normalny, dobrze rozwini´ty
osio∏.
32. Moja zdolnoÊç czynienia cudów przerazi∏a wszystkich obecnych do tego stopnia, ˝e
nie du˝o brakowa∏o, a uciekliby w pop∏ochu.
33. Ale rzymski s´dzia i Szymon nie dopuÊcili do tego wo∏ajàc: “Czas posiedzenia jeszcze
si´ nie skoƒczy∏, a ch∏opiec-cudotwórca wyjaÊni nam jeszcze wspomniane dwa s∏owa”.
34. Pos∏uszni rozkazowi s∏udzy Êwiàtyni usiedli z powrotem na swoich miejscach, nie
spuszczajàc oczu z nowopowsta∏ego os∏a. ˚aden z nich nie móg∏ wykrztusiç s∏owa i nie móg∏ wyt∏umaczyç sobie, jak to si´ mog∏o staç.

Rozdzia∏ siedemnasty
1. Rzek∏em wi´c: „Aby wam pokazaç, jaka jest we mnie moc i jak zabraç wam l´k przed
tym niecodziennym zwierz´ciem, nakazuj´, aby ono znikn´∏o tak szybko, jak powsta∏o”.
2. W tym samym momencie zwierz´ przesta∏o istnieç. Nie pozosta∏ po nim nawet najmniejszy w∏os. Zdziwienie obecnych wzros∏o jeszcze bardziej i nie wiedzieli, co o tym sàdziç.
3. Jedynie odwa˝ny rzymski s´dzia odezwa∏ si´ mówiàc: „Wprost nie do wiary! Czy s∏yszysz mój ukochany ch∏opcze” W tobie mieszka chyba sam Zeus, albo inne jakieÊ wielkie bóstwo. GdybyÊ chcia∏, móg∏byÊ unicestwiç w ten sposób zwyk∏e zwierz´, a mo˝e nawet cz∏owieka”.
4. Odpowiedzia∏em: „Masz racj´, nie tylko to, ale ca∏à ziemi´. Jednak zamiarem moim,
którego jeszcze nikt nie pozna∏, jest zachowanie wszystkiego, a nie zniszczenie go. Aby ci´ przekonaç, ˝e nie jestem samochwa∏em i ˝e to, co mówi´ potrafi´ równie˝ spe∏niç, mówi´ wam:
PrzynieÊcie mi kamieƒ, mo˝e byç wielki i ci´˝ki, to oboj´tne i po∏ó˝cie go na stole”.
5. W krótkim czasie znalaz∏ si´ bardzo du˝y kamieƒ wa˝àcy przesz∏o 100 funtów, który tylko z trudem po∏o˝ono na stole.
6. Kiedy wreszcie kamieƒ znalaz∏ si´ na swoim miejscu na stole, wypowiedzia∏em nad nim
nast´pujàce s∏owa: „RozpuÊç si´ i staƒ si´ eterem, który jest twoim w∏aÊciwym stanem!”.
7. Kamieƒ po prostu przesta∏ istnieç i nie pozosta∏ po nim nawet najdrobniejszy py∏ek.
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8. Rzek∏ Rzymianin: „Moi szanowni przyjaciele, podobnych czynów poza Bogiem, ˝aden
cz∏owiek nawet najbardziej utalentowany, nie jest w stanie dokonaç. Najmilszy ch∏opcze, doszed∏em do przekonania, ˝e lepiej byç twoim przyjacielem, ni˝ przeciwnikiem.
9. Na co zda∏yby si´ nam Rzymianom liczne legiony, sk∏adajàce si´ z najodwa˝niejszych
˝o∏nierzy” Wystarczy tobie – chcieç – i spotka je ten sam los, co ten kamieƒ, który przed chwilà
tu le˝a∏. W jednym momencie nie pozosta∏oby nic z naszych legionów, poza powietrzem i eterem. Wobec tego oÊwiadczam, ˝e jesteÊ bez najmniejszej wàtpliwoÊci prawdziwym Mesjaszem
twojego narodu i ˝adna pot´ga nie odwa˝y si´ iÊç na wojn´ z tobà, gdy˝ z góry by∏aby przegrana.
10. Odpowiedzia∏em: „JesteÊ Rzymianinem, ale nie obawiaj si´. Nie po to przyszed∏em na
ten Êwiat, aby nim zaw∏adnàç i stworzyç ˚ydom ziemskie królewstwo, lecz po to, aby obdarzyç
wszystkich ludzi Królestwem Bo˝ym, Królestwem ˚ycia i w miar´ mo˝liwoÊci zniszczyç królestwo
szatana, które jest Êmiercià na ziemi! Dlatego mo˝e nadal istnieç ka˝de ziemskie królestwo, a jego byt u∏o˝y si´ najpomyÊlniej, je˝eli wzbogaci si´ ono dodatkowo o Królestwo Bo˝e, które zbuduj´ na ziemi.
11. „Dlatego nie l´kajcie si´ mojej boskiej pot´gi. B´d´ waszym poddanym, a˝ do przemienienia mojego cia∏a. Wtedy powróc´, skàd przyby∏em. A teraz na zakoƒczenie dzisiejszego
dnia, zajmijmy si´ rozszyfrowaniem wspomnianych dwóch s∏ów”.
12. Odezwa∏ si´ Barnabe pe∏en radoÊci: „Dzi´ki Bogu, b´dà tylko s∏owa bez cudów! Cuda
wzbudzajà we mnie niesamowity l´k”.
13. Pytam: „Có˝ w tym niesamowitego”! Tyle razy podziwia∏eÊ perskie, indyjskie i egipskie
cuda, a nigdy nie czu∏eÊ niesamowitego l´ku; Dlaczego w∏aÊnie teraz?”
14. Odpowiedzia∏ Barnabe: „Poniewa˝ tamte powsta∏y bez wyjàtku w sposób dla mnie zrozumia∏y, podczas gdy twoje cuda oparte sà wy∏àcznie na pot´dze twojej woli; a to jest przeogromna ró˝nica!”
15. Mówi´ ja: „Je˝eli tak, to musz´ ci jeszcze coÊ wyjaÊniç zanim przejd´ do wyt∏umaczenia owych dwóch s∏ów”.

Rozdzia∏ osiemnasty
1. (M∏ody Jezus:) „Dok∏adnie przed dwoma laty by∏eÊ w Damaszku, prawda”! W tym samym czasie zatrzyma∏o si´ w tym mieÊcie 27 indyjskich magów. Szeroko rozreklamowali oni, ˝e
w trzecim dniu po nowiu ksi´˝yca, czyniç b´dà w wielkim parku przed murami miasta najwspanialsze cuda.
2. WÊród wielu innych, zapowiedzianych popisów figurowa∏o tak˝e pi´ç pokazów najwybitniejszych magów, którzy bez fizycznego wysi∏ku wyciàgli z ziemi i to swoimi ma∏ymi palcami obu
ràk pal o wadze 1 000 funtów. Pal by∏ wkopany w grunt do g∏´bokoÊci siedmiu stóp tzn. wi´cej
ni˝ do po∏owy jego d∏ugoÊci i podnieÊli go w powietrze, gdzie przez kilka chwil unosi∏ si´ bez ˝ad-
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nej podpory. Nast´pnie pokazano ten sam numer z g∏azem wa˝àcym przesz∏o 10 000 funtów
tzn. o ci´˝arze, którego 300 najsilniejszych m´˝czyzn nie potrafi∏oby poruszyç si∏à swych ràk.
W koƒcu o˝ywili na kilka chwil martwego wielb∏àda, a tak˝e rzeêb´.
3. Zapowiedê ta Êciàgn´∏a w dniu przedstawienia prawie ca∏y Damaszek do wielkiego parku, aby podziwiaç obiecane, cudowne wyczyny. Jako jeden z pierwszych i ty znalaz∏eÊ si´ w tym
t∏umie. Siedzia∏eÊ niedaleko czarodziejów i wszystko widzia∏eÊ i nie mog∏eÊ wyjÊç z podziwu.
4. Wi´kszoÊç, doÊç licznych, wst´pnych sztuczek ju˝ zna∏eÊ z innych przedstawieƒ, ale
kiedy wspomniane popisy zosta∏y urzeczywistnione z zaskakujàcà precyzjà, nie mog∏eÊ wyjÊç
z zachwytu. Klaska∏eÊ w d∏onie, nad g∏owà, wo∏ajàc: „To jest nies∏ychane, tego jeszcze nie by∏o!
To nie sà ludzie, to chyba sà bogowie, którym nale˝a∏oby oddaç boskà czeÊç!”.
5. „Okrzyki twoje by∏y, co prawda przeznaczone raczej dla powa˝anych pogan, którzy
przybyli na to przedstawienie szczególnie licznà gromadà. W koƒcu jednak w sercu swoim myÊla∏eÊ o Belzebubie i dlatego ogarn´∏o ci´ jakieÊ niesamowite uczucie l´ku”.
6. „A teraz mówisz, ˝e widzàc moje cuda, równie˝ odnosisz wra˝enie, ˝e dzieje si´ coÊ
niesamowitego. Jakà wi´c ró˝nic´ widzisz mi´dzy moimi cudami, a cudami oglàdanymi w Damaszku?”
7. Pytanie moje bardzo zaskoczy∏o Barnab´ i dopiero po d∏u˝szym namyÊle odpowiedzia∏:
„Ale powiedz ty mi∏y, tajemniczy ch∏opcze: Skàd o tym wiesz” Przecie˝ w tym czasie sam nie by∏eÊ w tym mieÊcie, ani o ile wiem, nikt inny pochodzàcy z tych stron! Poza kilkoma kolegami
w Êwiàtyni nikomu s∏owa nie powiedzia∏em o tych popisach czarodziejskich. Jakim wi´c sposobem odkry∏eÊ mojà przygod´, którà trzyma∏em w najg∏´bszej tajemnicy?”
8. Odpowiedzia∏em: „Niech ci´ to nie zdziwi, ale wiedz, ˝e dla mnie tajemnice nie istniejà.
Nikomu nie wchodz´ w drog´. Ka˝dy mo˝e post´powaç, jak mu si´ podoba zgodnie z prawem
lub wbrew prawu. Skutki jego post´powania nigdy nie sà spowodowane mojà wolà, ale sà uzale˝nione od porzàdku rzeczy i respektowania ustalonych praw zarówno przyrody, jak i sfery moralnej ludzi i ich wzajemnych powiàzaƒ.
9. A sprawa, jakim sposobem i z jakich êróde∏ czerpi´ t´ wiedz´, jest tak˝e tajemnicà, która wyjaÊni si´ w pewnym stopniu przed Êwiatem po up∏ywie oko∏o 20 lat. Odnosi si´ to tak˝e do
innych cudów, których dokona∏em. GdybyÊcie uwierzyli, ˝e we mnie mieszka Duch Mesjasza
w ca∏ej pe∏ni, szybko zrozumielibyÊcie, jakim sposobem czyni´ cuda i z jakich êróde∏ czerpi´ te
niebywa∏e uzdolnienia. Ale je˝eli nie mo˝ecie si´ z tym pogodziç, ani w to uwierzyç, to musicie
zaczekaç, a˝ gdy nadejdzie zapowiedziany czas. Wówczas, co prawda zrozumiecie to, ale w
tym wzgl´dzie nie b´dziecie mnie mogli naÊladowaç”.
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Rozdzia∏ dziewi´tnasty
1. Mówi Barnabe: „S∏uchaj, najdro˝szy, ch∏opcze! Bardzo nam na tym zale˝y, abyÊ nam,
dziÊ jeszcze, coÊ powiedzia∏ o wspomnianych dwóch s∏owach «Jerozolima» i «Melchizedek».
2. Odpowiedzia∏em: „Zwróç wi´c uwag´ na poszczególne sylaby j´zyka starohebrajskiego: Je - (to jest); ruh , ruhe - (mieszkanie), ze, za – (dla), lem, lehem - ( król). (Mieszkanie dla
Króla)
Melchizedek: Me, lub Mei – (mojego), lchi, lichi - (Êwiat∏oÊç, dostojeƒstwo), sedek - (siedzenie,
tron ).
3. Wiadomo wam, ˝e wasi przodkowie nie zapisywali samog∏osek wchodzàcych w sk∏ad
tetragramu IHWH, które wymawiali Jahwe bardzo rzadko przez sam szacunek dla Boga. Czy wystarczy ci to wyjaÊnienie?”
4. Rzecze Barnabe: „Tak, to wspania∏e! Ale jak doszed∏eÊ do rozwiàzania tej zagadki”
5. Odpowiedzia∏em: „To wià˝e si´ jedno z drugim. Dzia∏a tu moc Ducha Bo˝ego, która
mnie uwielbia. Tego pojàç nie mo˝esz i jeszcze du˝o czasu up∏ynie, zanim to zrozumiesz.
6. Widzisz! Ty tak˝e czytasz Pismo, ale nie mo˝esz si´ w nim dopatrzyç pierwiastka Bo˝ego. Powód jest ten, ˝e uwa˝asz Pismo za dzie∏o cz∏owieka, za dzie∏o, które napisali ludzie dla ∏atwiejszego kierowania t∏umem. Twoim zdaniem Egipcjanie postàpili podobnie pos∏ugujàc si´ tajemniczymi, ogromnymi budowlami i posàgami, a Hebrajczycy pos∏ugiwali si´ w tym samym celu
Pismem. JesteÊ jednak zdania, ˝e te Êrodki nie nadajà si´ w obecnych czasach do prawdziwego
oÊwiecenia ludzi.
7. Takie w∏aÊnie jest twoje wyznanie wiary. A ja ci mówi´: kto na Pismo patrzy takimi oczami, ten nigdy nie znajdzie w nim czegoÊ boskiego i pozostanie ziemskim cz∏owiekiem. Taki tylko
okazyjnie interesuje si´ sprawami nadzwyczajnymi, które przypadkowo rzucà mu si´ w oczy. Nigdy nie wyciàgnie on korzyÊci dla swego ducha, poniewa˝ dla niego najwi´kszy cud jest niczym
innym, jak tylko widowiskiem, które podnieca jego ciekawoÊç.
8. Zaprawd´, ludzie tego pokroju sà bardzo podobni do Êwiƒ, które po˝erajà to wszystko,
co im podchodzi, zarówno chleb najlepszy, jak i ka∏.
9. Dlatego nie nale˝y dawaç do czytania Pism pochodzàcych z natchnienia Ducha Bo˝ego, ludziom, którym brak wiary, Pism b´dàcych S∏owem Bo˝ym, aby nie zosta∏y tym samym
sprofanowane. Albowiem napisane jest: „Nie b´dziesz wymawia∏ imienia Jahwe nadaremnie!”.
10. A ja dodam jeszcze: „Ka˝de s∏owo, wypowiedziane z Ducha Bo˝ego równe jest imieniu Jahwe. Kto je czyta, jak si´ czyta dzie∏o napisane przez cz∏owieka, ten zas∏uguje na kar´,
gdy˝ nadaremnie wymawia imi´ Jahwe. Kto je natomiast czytaç b´dzie z wielkà czcià w sercu
swoim wierzàc, ˝e Pismo od Boga pochodzi, ten z ∏atwoÊcià w krótkim czasie odkryje w nim pierwiastek Bo˝y, który wzbudzi i o˝ywi jego ducha”.
11. GdybyÊcie wszyscy byli przekonani, ˝e Pismo jest dzie∏em Boga, wtedy byÊcie ju˝ od
dawna uwa˝ali mnie za tego, który Jestem. WiedzielibyÊcie, w jaki sposób uskuteczniam swoje
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cuda. Poniewa˝ jednak uwa˝acie Pismo, jako coÊ zb´dnego dla obecnych czasów, dlatego nie
mo˝ecie mnie poznaç. Nie mo˝ecie uznaç mnie i czyny moje wydajà si´ wam za niepoj´te.
12. Mówi Joram: „Mi∏y ch∏opcze! Zdaje mi si´, ˝e twoje wyobra˝enia o Bogu sà zbyt egzaltowane. Byç mo˝e, ˝e wÊród nas jest kilku, którzy nie wierzà w wy∏àcznà boskoÊç Pisma, ale
sà tu i tacy, którzy trzymajà si´ Pisma kurczowo i w nie wierzà. Zatem spodziewajà si´ obiecanego Mesjasza i nadejÊcia Jego Królestwa. A kiedy ci ostatni lepiej ci´ poznajà, nie b´dà przeciwstawiaç si´ twierdzeniu, ˝e jesteÊ zapowiedzianym Mesjaszem, o którym najwi´cej Izajasz
prorokowa∏”.
13. Proroctwo Izajasza brzmi, co prawda doÊç tajemniczo. Trudno sobie wyobraziç, na jego podstawie osobowoÊç Mesjasza, ale na ogó∏ mo˝na w nim znaleêç wiele punktów, które pasujà do ciebie. Sà tam jednak tak˝e szczegó∏y, które nie pasujà do ciebie i tym mniej do prawdziwego Mesjasza, choçby zszed∏ bezpoÊrednio z niebios. JesteÊ bardzo màdrym ch∏opcem
i dlatego sam rozumiesz, ˝e – szczerze mówiàc – nawet ludziom najch´tniejszym do wiary trudno b´dzie uwierzyç w twoje s∏owa. Nie ∏atwa to sprawa rozeznaç si´ w tych zagadnieniach jak
nale˝y.
14. Problem Mesjasza jest raczej tylko legendà, rozpowszechnionà mi´dzy ludem, a wyros∏à z jego pragnieƒ, z ludu, który poda∏ spraw´ t´ dalej z pokolenia na pokolenie. Dlatego
rzymskie przys∏owie mówi: „Ubinam vanis invectis superlativum tradit gens, nihil quam aquam
haurire”. Kiedy lud b∏ahe plotki wyolbrzymia, oznacza to czerpanie wody, a wi´c “przelewanie
z pustego w pró˝ne”. I tak przedstawia si´ w pewnym sensie sprawa z Mesjaszem. Mo˝liwie
jest wszystko, a mo˝e nic z tego nie b´dzie” W ten sposób trudno b´dzie ze starej studni Jakuba wydobyç choç jednà kropl´ zdrowej wody! Co ty na to, drogi ch∏opcze?”.
15. Mówi´ Ja: „A jak brzmià wobec tego wiersze z proroctw Izajasza, które nie pasujà do
Mesjasza, a tym mniej do mnie?”.
16. Odpowiedzia∏ Joram: „Je˝eli chodzi o to, mój m∏ody przyjacielu, to musz´ wpierw
pójÊç po ksià˝k´. Nie znam tych wierszy na pami´ç; rzadko powraca si´ do tych proroctw, przez
co zapomina si´ niejedno, szczególnie, gdy chodzi o wypowiedzi proroków. Ale zaczekaj chwilk´, zaraz tu b´d´ z tymi wersetami!”
17. Odpowiedzia∏em: „Wiesz co” Jest ju˝ wieczór. Zostawmy to na jutro, a poniewa˝ nikt
z nas od samego rana nie mia∏ nic w ustach, przeto przerwijmy nasze posiedzenie. Trzeba iÊç
na kolacj´, a jutro porozmawiamy dalej”.
18. Propozyjc´ mojà przyj´li wszyscy z zadowoleniem. OpuÊciliÊmy wi´c sal´ konferencyjnà, a my (nasza trójka) udaliÊmy si´ do wspomnianej ju˝ gospody.

Rozdzia∏ dwudziesty
1. Ja, s´dzia i stary Szymon udaliÊmy si´ do wy˝ej wymienionej gospody, w której spaliÊmy poprzedniej nocy. W gospodzie tej zatrzymywali si´ przewa˝nie obywatele z Nazaretu, ilekroç wybierali si´ do Jerozolimy.
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2. Od dawnych lat, ka˝de miasto paƒstwa ˝ydowskeigo, posiada∏o w Jerozolimie swojà
gospod´ o tej samej nazwie. Ktokolwiek, czy mieszkaniec Jerozolimy, czy ktoÊ z innego miasta,
pragnà∏ spotkaç si´ z przybyszem spoza Jerozolimy, znalaz∏ w danej gospodzie takich, którzy
u∏atwiali mu skontaktowanie si´ z poszukiwanà osobà.
3. Zwyczaj ten zadomowi∏ si´, z biegiem czasu, tak˝e w Europie. Wywieszki przed gospodami s∏u˝y∏y w dawnych czasach temu samemu, lub podobnemu celowi. Obecnie Êladu nie ma
z tego zwyczaju, wyjàtki sà bardzo rzadkie.
4. Uwag´ t´ zrobi∏em tylko w tym celu, aby ∏atwiej by∏o zrozumieç, jakim sposobem moi
Rodzice w trzecim dniu poszukiwaƒ, tzn. w dniu ich powrotu z Jerozolimy, pod wieczór z ∏atwoÊcià mnie odnaleêli. Poniewa˝ dowiedzieli si´ bez trudu w gospodzie pod nazwà «NAZARET»,
gdzie przebywa∏em przez ca∏y dzieƒ.
5. Wi´kszoÊç Êwiàtynnych i tym razem uda∏a si´ na spoczynek. Tylko Joram i Barnabe
wertowali w ksi´dze Izajasza w poszukiwaniu wierszy, które nie pasowa∏yby do mnie w szczególnoÊci, a ogólnie do innego Mesjasza. Ale w koƒcu zacz´∏y im si´ kleiç oczy tak, ˝e i oni poszli
spaç.
6. Dla zm´czonego noc przemija bardzo szybko. Tak te˝ by∏o tej nocy. Âwiàtynni jeszcze
raz chcieli obróciç si´ na drugi bok, ale Êwit nie pozwala∏ im spaç, naglàc ich do wstawania i do
spe∏nienia obowiàzku, który w∏aÊnie w tym dniu by∏ dla nich szczególnie przykry. Odnosi∏o si´ to
równie˝ do Jorama i Barnabe, którzy przeczytali ca∏ego Izajasza i nie znaleêli ani jednego wiersza, który móg∏by potwierdziç nies∏usznoÊç moich s∏ów.
7. Joram, wertujàc stronic´ po stronicy skar˝y∏ si´ przed Barnabà: „JakieÊ licho tu wlaz∏o!
Dotychczas narzuca∏ mi si´ na poczekaniu ca∏y tuzin wierszy, odpowiadajàcych mojej intencji,
a teraz ju˝ od godziny szperam i szukam jak zm´czona wrona swego gniazda i nie mog´ znaleêç
nic odpowiedniego!”.
8. Odpowiedzia∏ Barnabe:„Ostatecznie nie jest to takie wa˝ne. Je˝eli ch∏opiec dzi´ki swym
nadzwyczajnym uzdolnieniom – (o ile nie ulotnià si´ one mu w póêniejszym wieku) – koniecznie
chce odegraç rol´ Mesjasza, to zostawmy mu t´ przyjemnoÊç ! Przecie˝ to nie jest rzecz o tak
donios∏ym znaczeniu. Kiedy wygaÊnie w nim ten talent, wtedy on sam zapomni o swoich urojeniach m∏odoÊci. Na wszelki wypadek jednak zabierz t´ ksi´g´, mo˝e b´dzie nam ona potrzebna
w ciàgu dziesiejszego dnia. A teraz chodêmy do sali konferencyjnej; chyba wszyscy ju˝ si´ tam
zebrali”.
9. Wstali wi´c i szybkim krokiem udali si´ na posiedzienie.

Rozdzia∏ dwudziesty pierwszy
1. Kiedy ci dwaj zaj´li swoje miejsca, wznowiono dyskusj´, a by∏ to ju˝ trzeci dzieƒ obrad.
2. Na znak dany przez Rzymianina, który darzy∏ mnie swojà najwy˝szà sympatià, pierwszy
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wsta∏em i zwracajàc si´ do Jorama powiedzia∏em: „ZebraliÊmy si´ dzisiaj po raz trzeci w tej sali
konferencyjnej. Chodzi teraz o to, abyÊ mi zgodnie z twojà zapowiedzià pokaza∏ te teksty z Izajasza, które twoim zdaniem nie stojà w ˝adnym zwiàzku ze mnà, ani z ˝adnym innym cz∏owiekiem
zamierzajàcym zostaç Mesjaszem”.
3. Mówi Joram: „Otó˝, najdro˝szy mój ch∏opcze, wszystko by∏oby w porzàdku, gdyby nie
to, ˝e ju˝ od dawna zapomnia∏em dos∏owne brzmienie odnoÊnych tekstów. Dlatego wyszukiwanie zakwestionowanych wierszy sprawi∏oby mi du˝o k∏opotu. Ty przy twojej Êwietnej pami´ci chyba znasz ca∏o Pismo s∏owo w s∏owo. Dlatego zaniechajmy tej sprawy, a ja oÊwiadczam, ˝e nie
b´dziemy zaprzeczaç, tego, coÊmy widzieli i s∏yszeli o tobie, ˝e ty jesteÊ obiecanym, wzgl´-dnie
ju˝ przyby∏ym Mesjaszem. Ale odszukiwanie licznych tekstów z Pisma zaj´∏oby nam za du˝o
czasu i wymaga∏oby zbyt wiele trudu”.
4. Odpar∏em: „Nie, mój przyjacielu, na to si´ nie zgodz´! ChcielibyÊcie pozbyç si´ mnie
bez ha∏asu. Mesjasz, czy nie Mesjasz, to wam jest wszystko jedno! Byle móc si´ przy nim wygodnie urzàdziç i nagromadziç ca∏e góry z∏ota, srebra i szlachetnych kamieni. W tej chwili zasadniczym zagadnieniem jest to, czy ja nim jestem, czy te˝ nale˝y czekaç na kogoÊ innego!
5. Je˝eli ja nim jestem, to Królestwo Bo˝e ju˝ do was przysz∏o, a wy z Pisma wiecie, co
wam nale˝y czyniç, o ile macie dobrà wol´. Je˝eli jednak waszym zdaniem i w oparciu o wypowiedzi proroków nim nie jestem, to trudno. Trwajcie w waszych grzechach, a˝ Êmierç b´dzie waszym ostatecznym losem! Poniewa˝ poszukiwanie odpowiednich tekstów sprawia wam tyle k∏opotu i zabra∏oby wam tak du˝o czasu, to podajcie mi t´ ksià˝k´! Ja was wyr´cz´!”
6. Wtedy odezwa∏ si´ zast´pca arcykap∏ana: „˚ebyÊ wybra∏ sobie wszystkie te teksty, które najbardziej odpowiadaç b´dà twojemu celowi”
7. Odpowiedzia∏em: „Zgoda, w takim razie poszukaj ty sam takich tekstów, które najmniej
pasujà do mnie!”.
8.*Rzek∏ zast´pca arcykap∏ana: „Uwaga, zaraz uraczymy ci´ w∏aÊciwym tekstem! Podajcie mi ksi´g´!”.
9. Dano wi´c kap∏anowi ksi´g´ do r´ki, a on zaczà∏ z wa˝nà minà w niej szukaç. Jednak
przez d∏u˝szy czas nie móg∏ znaleêç nic odpowiedniego. W koƒcu znalaz∏ coÊ, co uwa˝a∏ za najodpowiedniejsze. Rysy jego twarzy nabra∏y wyrazu osobliwego zadowolenia, za którym coraz silniej przebija∏a arcykap∏aƒska pycha. Z patosem w∏adcy po∏o˝y∏ otwartà ksi´g´ przed sobà na
stó∏ i wskazujàcym palcem triumfujàco wodzi∏ po tekÊcie. W koƒcu zawo∏a∏:
10. „Tu go mamy! A teraz chodê, m∏ody Mesjaszu z Galilei. Przeczytaj tekst i powiedz mi,
czy on tak˝e odnosi si´ do ciebie””
11. Odpowiedzia∏em: „Po co mnie wo∏asz, abym przeczyta∏ ten tekst z twojej ksi´gi”! Duch
mieszkajàcy we mnie, zna∏ go znacznie wczeÊniej, zanim Izajasz go napisa∏ ! Wybra∏eÊ tekst najbardziej odpowiedni dla mojego zwyci´stwa, nawet ja nie potrafi∏bym znaleêç lepszego!”
12. S∏yszàc te s∏owa zast´pca arcykap∏ana, porwany gniewem, wsta∏ i rzek∏ wÊciek∏ym
g∏osem: „CoÊ ty powiedzia∏” Ty zna∏eÊ ten tekst, zanim prorok”! CzyÊ ty oszala∏?”
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13. Nawet gdybyÊ mówi∏ o swojej duszy, wzgl´dnie o swoim duchu – co na jedno wychodzi – to przecie˝ absolutnie nie mo˝e on byç starszy od twego cia∏a, który zgodnie ze Êwiadectwem danym nam przez Moj˝esza, musia∏ istnieç, zanim dusza mog∏a si´ wprowadziç do cia∏a!
14. Czy˝ Moj˝esz nie powiedzia∏: “Bóg ukszta∏towa∏ pierwszego cz∏owieka z gliny i tchnà∏
w niego przez jego nozdrza ˝ywà dusz´”! Czy nie wynika z tego jasno, ˝e cia∏o ka˝dego cz∏owieka jest dla duszy gotowym domem i musi istnieç wczeÊniej od niej” Dlatego dobrze si´ zastanów
m∏ody Galilejczyku. Gdzie jesteÊ i przed kim stoisz!”.
15. Odpowiedzia∏em: „Pomijajàc to, ˝e jesteÊ tu zast´pcà arcykap∏ana tylko dzi´ki Êwieckiej protekcji, a nie z wy˝szego duchowego powo∏ania. Nie zwa˝ajàc na to, ˝e zebraliÊmy si´ tu
w sali konferencyjnej Êwiàtyni – powiem ci prosto w oczy, ˝e o sprawach ducha wiesz mniej, ni˝
Êlepy o kolorach!
16. Skoro Bóg tchnà∏ przez nozdrza Adama ˝ywà dusz´ do przygotowanego ju˝ cia∏a, to
nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e dusza ta by∏a do tego momentu w Bogu i nie mog∏a byç nigdzie indziej,
gdy˝ Bóg w istocie swej jest nieskoƒczony i ÊciÊle mówiàc nie mo˝e si´ znajdowaç nic poza Nim!
17. A Bóg, który Sam w sobie jest wieczny, nie mo˝e w∏àczyç w swój w∏asny byt rzeczy
czasowych, przemijajàcych, wzgl´dnie dopiero powstajàcych. Przeciwnie: Wszystko, co jest
w Nim, jest jak On, wieczne. Bóg mo˝e natomiast swoje wieczne, wielkie pomys∏y i idee, mówiàc
obrazowo wystawiç poza siebie, aby te myÊli i idee zdoby∏y sobie cech´ istot samodzielnych.
A je˝eli Bóg tak czyni, jest to z Jego strony aktem twórczym. Dla istoty, natomiast, powsta∏ej
z myÊli boskiej, powsta∏ej dzi´ki Bo˝ej mocy i màdroÊci, zaczyna si´ dopiero teraz czas. Mówiàc
dok∏adniej „stan” zaproponowanej samodzielnoÊci majàcej na celu zdobycie nieprzemijajàcego,
samodzielnego bytu. Jakby poza Bogiem, choç w samej istocie rzeczy jednak w Nim.
18. Ponad to bardzo si´ mylisz sàdzàc, ˝e duch i dusza sà jednym i tym samym. Dusza
cz∏owieka jest duchowym produktem materii, poniewa˝ materia jest zakl´tà duchowoÊcià czekajàcà na swoje wyzwolenie. Ka˝dy cz∏owiek otrzyma∏ od Boga swojego ducha, który dla cz∏owieka
podczas procesu jego stawania si´, wszystko dla niego uczyni∏ i nim kieruje. Duch po∏àczy si´
z duszà dopiero wówczas, kiedy dusza ca∏kowicie, z w∏asnej woli podda si´ boskiemu ∏adowi.
Dzi´ki temu poddaniu, dusza stanie si´ uduchowionà.
20. Twoja dusza jest jednak jeszcze daleka od stanu uduchowienia. Sam zdradzi∏eÊ si´
z tym, gdy˝ nie masz poj´cia o istnieniu twego ducha, bez którego nie móg∏byÊ ˝yç, choçby
przez moment.
21. Ja natomiast znam swego ducha i zjednoczy∏em si´ z nim od dawna. Dlatego jestem
Panem wszelkiej przyrody, gdy˝ duch jest naprawd´ Duchem Bo˝ym, a przenigdy nie mo˝e byç
innym duchem. Albowiem poza Bogiem nie ma innego ducha, który nie by∏by Duchem Boga. PomyÊl troch´ o tym zarówno ty, jak i wy wszyscy. Uporzàdkujcie wasze myÊli, a potem zabierzemy
si´ do tekstu, który rzekomo nie pasuje do mnie.
22. A tobie kap∏anie radz´, abyÊ w stosunku do mnie trzyma∏ si´ w granicach ogólnie przyj´tych form przyzwoitoÊci. Inaczej moc Bo˝ego Ducha mog∏aby ujawniç si´ twoim kosztem. Ju˝
wczoraj mia∏eÊ okazj´ przekonaç si´ o tym. Licz si´ z tym i pilnuj swoich granic. Drogo zap∏acono wam, aby daç mi swobod´ mówienia, szczególnie na temat Jahwe. Naprawd´, co za prze-
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wrotnoÊç, ˝e u was, którzy twierdzicie, i˝ jesteÊcie s∏ugami Jahwe, trzeba kupiç prawo do mówienia przez ÊciÊle ograniczony czas. A szczytem nieprawoÊci by∏oby, gdyby po z∏o˝onej zap∏acie
ograniczono swobod´ wypowiadania si´!”.

Rozdzia∏ dwudziesty drugi
1. Teraz odezwa∏ si´ s´dzia wo∏ajàc: „Ale˝, najdro˝szy ch∏opcze, ty chyba zjawi∏eÊ si´ tu
prosto z niebios! Ju˝ teraz jesteÊ màdrzejszy od wszystkich m´drców, którzy kiedykolwiek chodzili po ziemi! Có˝ dopiero b´dzie z ciebie, gdy podroÊniesz! Nie ma co mówiç. Bez wàtpienia jesteÊ prawdziwym Mesjaszem poÊrednikiem mi´dzy Bogiem, a cz∏owiekiem. Dotychczas bowiem,
˝aden m´drzec nie wyjaÊni∏ w tak krótkich s∏owach ró˝nicy mi´dzy materià, duszà, a duchem,
jak ty. Naprawd´, za takie pouczenie nale˝y ci si´ specjalna nagroda! CzegoÊ podobnego
w ogóle jeszcze nie by∏o!”
2. Odpowiedzia∏em: „Daj temu spokój, szlachetny przyjacielu! Jaka by nie by∏a twoja zap∏ata, móg∏bym si´ natychmiast zrewan˝owaç tysiàckrotnie! Zaprawd´ powiadam ci: Kto bliêniemu swemu, gdy jest w potrzebie, wyÊwiadczy przys∏ug´ przez prawdziwà, czystà mi∏oÊç do Boga
i do bliêniego, ten wyÊwiadcza to mnie, a ja odwdzi´cz´ si´ jemu tysiàckrotnie. Ale w tym samym
stosunku wypadnie zap∏ata za niegodziwoÊç i z∏o uczynione drugiemu!”.
3. Zapyta∏ s´dzia: „Na czym polega twoim zdaniem niegodziwoÊç, której nie nale˝y uczyniç bliêniemu” Bardzo mi zale˝y na wyjaÊnieniu tej sprawy, poniewa˝ jako s´dzia cz´sto jestem
w takim po∏o˝eniu, ˝e musz´ bliêniemu sprawiç wielkà przykroÊç i z∏o. Co prawda bardzo cz´sto
wbrew mojej woli, ale nasze prawo jest nieub∏agane i bezwzgl´dne, nawet w stosunku do w∏asnych dzieci. Dlatego powiedz mi coÊ, czego móg∏bym si´ trzymaç!”.
4. Odpowiedzia∏em: „Gdyby ustawy by∏y wydane przez ciebie, móg∏byÊ je zmieniç. Lecz
one sà starà, dobrze przemyÊlanà wolà narodu. Na tobie cià˝y obowiàzek pociàgni´cia przest´pców do odpowiedzialnoÊci, wed∏ug woli narodu. Je˝eli post´powaç b´dziesz sprawiedliwie
i sumiennie i ÊciÊle wed∏ug prawa, nie czynisz nic z∏ego, tylko samo dobro !
5. Ka˝dy bowiem, kto jest czàstkà wielkiego zespo∏u ludzi, musi si´ podporzàdkowaç ustawom porzàdkowym i traktowaç je tak, jakby by∏y jego w∏asnymi zasadami post´powania. Je˝eli
on tego nie zrobi, b´dzie musia∏ liczyç si´ z przykrymi konsekwencjami buntu narodu.
6. A s´dzia, wybrany przez naród, wzgl´dnie przez jego panujàcego przedstawiciela, mo˝e to byç król lub, jak w twoim przypadku cesarz – post´puje s∏usznie, je˝eli konsekwentnie
i sprawiedliwie stosuje dobrze mu znane prawo. W ten bowiem sposób oczyszcza on pole ludzkoÊci od chwastów. Je˝eli to czynisz, spe∏niasz swój obowiàzek i jesteÊ dobroczyƒcà ludzi przestrzegajàcych ∏ad i porzàdek.
7. OkolicznoÊç jest taka, ˝e jako s´dzia dbasz w pierwszym rz´dzie o to, aby wyrok by∏ dla
zagubionego cz∏owieka nie tyle karà, ile Êrodkiem do poprawy. Taka postawa, jako s´dziego jest
cnotà, która zdobi twoje serce. W ten bowiem sposób post´pujesz zgodnie z wiecznie s∏usznà
zasadà mi∏oÊci bliêniego, która brzmi: „Nie czyƒ bliêniemu swemu tego, czego nie chcesz, aby
tobie czyniono!”. Stosujàc t´ zasad´, jesteÊ usprawiedliwiony przed Bogiem i ludêmi i nie potrze-
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bujesz martwiç si´, czy postàpi∏eÊ s∏usznie, czy nies∏usznie.
8. Gdyby w podobny sposób post´powali ci, którzy siedzieli dawniej i ci, którzy dziÊ zasiadajà na katedrze Moj˝esza oraz Arona, nigdy nie podbiliby ich Rzymianie. Poniewa˝ jednak lekcewa˝yli oni dawne ustawy, które w takiej samej mierze ustanowione zosta∏y dla wszystkich ludzi, przeto Bóg odwróci∏ od nich Swoje oblicze, oddajàc ich pod bezlitosny bat pogan. Tam pozostanà oni d∏ugo z powodu wielkiego uporu swego.
9. Ty jesteÊ poganinem, a jednak poznajesz mnie. Ci, co sà ˚ydami i powinni byç dzieçmi
Jahwe, nie pozanali mnie i nadal mnie chyba nie poznajà. Co ty o tym sàdzisz?” Mog´ tylko powtórzyç s∏owa proroka, który ju˝ za swego ˝ycia na ziemi mówi∏ do g∏uchych: Ale nie mówmy ju˝
o tym. W ka˝dym razie pokaza∏em ci, jak sprawy stojà. A teraz zabierzmy si´ do tekstów wybranych przez zast´pc´ arcykap∏ana. Twierdzi on, ˝e wiersze te nie majà ˝adnego zwiàzku ze
mnà”.

Rozdzia∏ dwudziesty trzeci
1. Zast´pca arcykap∏ana us∏yszawszy t´ uwag´ podsunà∏ mi ksi´g´ mówiàc: „Masz, czytaj
jà sam i przekonaj si´!”.
2. Zabra∏em wtedy ksi´g´ i odda∏em jà s´dziemu proszàc, aby odczyta∏ g∏oÊno te miejsca,
które jemu zaznaczy∏em, aby nikt nie móg∏ mi zarzuciç, ˝e odczyta∏em je w sposób korzystny dla
siebie. Odczytanie tekstu nie sprawia∏o s´dziemu ˝adnych trudnoÊci, poniewa˝ w∏ada∏ biegle
wi´kszoÊcià wschodnich j´zyków. Pismo starohebrajskie potrafi∏ odczytaç znacznie lepiej od
wszystkich Êwiàtynnych razem wzi´tych.
3. S´dzia wielce zadowolony wzià∏ ksià˝k´ do r´ki i czyta∏, co nast´puje: „Albowiem Dzieci´ nam si´ narodzi∏o, Syn zosta∏ nam dany, na Jego barkach spocz´∏a w∏adza. Nazwano Go
imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksià˝´ Pokoju. Wielkie b´dzie
Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwoÊcà, odtàd i na wieki” (Iz 9,5-6). Po odczytaniu tego tekstu zapyta∏ s´dzia kap∏ana, czy teksty te prawid∏owo zosta∏y odczytane”
4. Zast´pca arcykap∏ana potwierdzi∏ prawid∏owoÊç odczytanych cytatów z g∏´bokim uk∏onem.
5. S´dzia ponownie zabra∏ g∏os potwierdzajàc moje poprzednie s∏owa i rzek∏: „Moim zdaniem wyszukaliÊcie w∏aÊnie takie wiersze, które jak ˝adne inne najdok∏adniej pasujà do tego m∏odego i màdrego ch∏opca!
6. W jakich warunkach Dziewica urodzi Syna, któremu b´dzie na imi´ Emmanuel. O tym
rozprawialiÊmy ju˝ d∏ugo i szeroko. Przynajmniej w moim przekonaniu jest tak, ˝e nie mam ju˝
teraz najmniejszych wàtpliwoÊci, co do tego ch∏opca, ˝e on jest owym przez proroka zapowiedzianym Synem Dziewicy Maryi, którà dobrze znacie.

54

7. O ile si´ nie myl´, to Korneliusz, oficer wysokiej rangi, opowiada∏ mi niedawno o niezwyk∏ym urodzeniu si´ ch∏opca w Betlejem. Z braku miejsca w ober˝y, urodzi∏ si´ w∏aÊnie w nieu˝ywanym schronie dla owiec. Mówi∏ wtedy z wielkim przej´ciem i wzruszeniem, jak i ze wspó∏czuciem dla owej osobliwej Rodziny, którà przeÊladowa∏ wyjàtkowo ci´˝ki los. Korneliusz wyzna∏ wtedy, ˝e cz´sto dowiadywa∏ si´ o nich, co si´ z nimi sta∏o, ale od chwili ich wyjazdu do
Egiptu niczego o nich nie móg∏ si´ dowiedzieç. Szkoda, ˝e w∏aÊnie teraz musia∏ pojechaç do
Tarsu w sprawach paƒstwowych, inaczej znajdowa∏by si´ on z ca∏à pewnoÊcià tu, w tej sali!”.
UWAGA: Je˝eli chodzi o ówczesnego namiestnika Korneliusza rzymskiego, to on w rzeczywistoÊci znajdowa∏ si´ wJerozolimie, chocia˝ sàdzono, ˝e znajduje si´ w sprawach s∏u˝bowych w Tarsie. Rzymianie
bowiem, stojàcy na wysokim szczeblu hierarchii paƒstwowej, jako ludzie doÊwiadczeni, wystawiali cz´sto
poddanych im urz´dników na prób´ w ten sposób, ˝e pozornie wyje˝d˝ali, powierzajàc im swoje obowiàzki, jako zast´pcom swoim. Taki przypadek zachodzi∏ tak˝e w czasie, kiedy w Jerozolimie przypad∏y egzaminy dla ch∏opców. Rzymski komisarz egzaminacyjny (nasz s´dzia) nie wiedzia∏, ˝e Korneliusz znajduje
si´ incognito wÊród zebranej tu publicznoÊci. Józef natomiast wiedzia∏ o tym przez inspiracj´. Dlatego
uda∏ si´ on (pod koniec tego dnia) do niego i otrzyma∏ od Korneliusza to, o co go prosi∏. Tak si´ wi´c z∏o˝y∏o, ˝e Korneliusz w dobrym przebraniu, przys∏uchiwa∏ si´ dyskusjom w Êwiàtyni, podczas gdy komisarz
by∏ przekonany, ˝e Korneliusz znajduje si´ w Tarsie ubolewajàc, ˝e nie jest Êwiadkiem trzydniowych rozmów.
Jakub Lorber.

8. W ka˝dym razie, je˝eli chodzi o urodziny tego ch∏opca zapowiedziane przez proroka, to
jesteÊmy ca∏kowicie zorientowani i nie mo˝e byç ˝adnego uzsadanionego sprzeciwu przed trybuna∏em zdrowego rozsàdku.
9. Przejdêmy teraz do nast´pnego cytatu: „Mas∏o i miód spo˝ywaç b´dzie, a˝ si´ nauczy
odrzucaç z∏o, a wybieraç dobro” (Iz 7,15). „Moim zdaniem chodzi tu najwyraêniej o odpowiednik
na wzór staroegipskich przenoÊni, a znaczenie tych s∏ów mo˝e byç nast´pujàce: „W Nim b´dzie
w ca∏ej pe∏ni mi∏oÊç i màdroÊç i ÊciÊle odró˝niaç On b´dzie prawdziwe, czyste dobro od bezwzgl´dnego z∏a”.
10. Przed chwilà da∏ mi on w obecnoÊci was wszystkich niezaprzeczalny dowód, ˝e potrafi odró˝niaç dobro od z∏a, jak ˝aden inny m´drzec i uczony tego Êwiata. Z tego wynika, ˝e posiada on w sobie w ca∏ej pe∏ni duchowy miód i duchowe mas∏o. Zresztà dostarczy∏ on wam uczonym w PiÊmie i s∏ugom Êwiàtyni wystarczajàce dowody. Od niego mo˝ecie si´ du˝o nauczyç, ale
on od was z ca∏à pewnoÊcià niczego! Czy to nie jest najlepszy znak, ˝e ju˝ teraz zjad∏ on du˝o
miodu i mas∏a”
11. Z tego chyba doÊç jasno wynika, ˝e w∏aÊnie on jest owym przez proroków zapowiedzianym Emmanuelem, urodzonym z Dziewicy i ˝e odtàd ˝adna dziewica nie urodzi takiego syna na naszej ziemi!
12. W ca∏ym imperium rzymskim jeszcze nigdy nie natrafi∏em na 12-letniego ch∏opca, który móg∏by si´ z nIm zrównaç choçby w najskromniejszej mierze, nie mówiàc o jego nadzwyczajnych zdolnoÊciach cudotwórczych. Dlatego wierz´, ˝e drugi tekst proroka, który przed∏o˝yliÊcie
wy sami, pasuje do niego jak najdok∏adniej, podobnie jak pierwszy tekst, który ch∏opiec ten zacytowa∏ dla poparcia swego wst´pnego pytania.
13. Co tu du˝o mówiç! Naprawd´ jest on dzieckiem nad wszystkimi dzieçmi! Dany jest
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nam Êmiertelnym ludziom syn z ∏ona bogów, pos∏ugujàc si´ rzymskim zwrotem. Syn, który sam
jeden nosi na swoim barku ca∏e w∏adztwo i niepotrzebna mu jest pomoc od zewnàtrz!
14. Prorok pos∏uguje si´ ró˝nymi terminami, aby nimi okreÊliç jego cechy. Sami powiedzcie, czy ten ch∏opiec nie posiada wszystkich tych cech” Czy brak mu choçby jednej”
15. Czy nie jest on cudowny w swoim rozumie, w mowie i w czynach”
16. Gdzie jest m´drzec tego Êwiata, który potrafi∏by daç mi màdrzejszà rad´ od tego prawdziwego i najdoskonalszego Syna Bo˝ego”
17. ˚e posiada on prawdziwà wszechmoc pod ka˝dym wzgl´dem, w to chyba nikt z was
nie wàtpi, jeÊli go widzia∏ i s∏ysza∏ mówiàcego.
18. Niezachwianà odwag´ okaza∏ on przez sam fakt, kiedy Êmia∏o wystàpi∏ przeciwko
wam, pychà nad´tych kap∏anów, którzy znani jesteÊcie z tego, ˝e ka˝ecie chwaliç i uwielbiaç siebie bardziej ni˝ si´ chwali bóstwa wszelkiego rodzaju!
19. W krótkich s∏owach udowodni∏ wam niezbicie, ˝e duch jego, bezwzgl´dnie jest wieczny i stanowi jednoÊç z Duchem Boga. Tylko cz∏owiek pogrà˝ony w ciemnoÊciach wszystkich nocy, jakie kiedykolwiek zalega∏y ziemi´, nie wyczuwa momentu; skàd wiatr wieje!
20. Na mnie ju˝ teraz sprawdzi∏o si´, ˝e on i tylko on mo˝e ludziom daç prawdziwy, ˝ywy,
wewn´trzny pokój. Dlatego on jeden jest prawdziwym ksi´ciem wszystkich ksià˝àt tej ziemi. I pokój, który on daje cz∏owiekowi, nie mo˝e daç ˝aden inny ksià˝´!
21. Tylko on potrafi na nowo o˝ywiç i wznieÊç dawnà pot´g´ Dawidowà, królestwo wizjonerów, królestwo boskiej wiedzy, które wyÊcie ju˝ od niepami´tnych czasów niszczyli! Tylko on
potrafi za∏o˝yç w∏adztwo, któremu na wieczne czasy pos∏uszni bàdà wszyscy ksià˝´ta ziemi, mimo ˝e dzier˝yç oni b´dà ber∏o i nosiç korony. Albowiem królestwo najjaÊniejszego poznania zawsze b´dzie królestwem najpot´˝niejszym i pozostanie nim. ˚adna moc nie mo˝e tego królestwa ca∏kowicie ujarzmiç. A gdzie jest Êwiat∏o i jego przenikajàce dzia∏anie, tam i sàd jest sprawiedliwy, a sprawiedliwoÊç taka jest pe∏na i powszechna!
22.W koƒcu powiedziane jest: „Uczyni to gorliwoÊç Pana Zast´pów”. Kim˝e jest Duch Bo˝y, który przenika w ca∏ej pe∏ni tego ch∏opca” Jest nim nie kto inny, jak tylko sam Sabaoth. To
jest prawda, którà odkry∏em od samego poczàtku w czasie naszych posiedzeƒ. Dlaczego nie
spostrzegliÊcie tego, ˝e bezapelacyjnie bardziej was to obchodziç powinno, ni˝ mnie - poganina”
23. O bogowie i wszystkie wyrocznie ca∏ego Êwiata razem wzi´te! Jak˝e bezgranicznie
oÊlepieni, t´pi i na wskroÊ podli jesteÊcie, ˝e nie rzuca si´ wam w oczy fakt, ˝e rodzi si´ zupe∏nie
nowa era! A ja poganin, musz´ wam to powiedzieç!
24. Co powiedzia∏by prorok, który napisa∏ t´ przepowiedni´ widzàc wasz bezmyÊlny i zaci´ty upór” Co powiedzia∏by, gdyby znów powsta∏ i stanà∏ przed wami”
25. Czy wam nie wstyd, ˝e stoicie w ca∏ej g∏upocie i Êlepocie przed obliczem tego, od którego woli zale˝ne jest zarówno wasze dalsze ˝ycie, jak i wasza w∏adza, wasze leniwe, winami
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obcià˝one, marne i przewrotne ˝ycie – i wasze obrzydliwe rzàdy” Czy On nie mia∏by prawa powtórzyç wczorajszego cudu z os∏em i z wielkim kamieniem”
26. Stojà oni przed obliczem Boga, którego nie znajà i w którego nigdy nie wierzyli zastanawiajàc si´ nad prawdà, czy jest mo˝liwa do przyj´cia. JednoczeÊnie stojà przed Êwiatem, na
którego krzywdzie si´ tuczyli, obrastajàc w t∏uszcz, którego im ciàgle jeszcze za ma∏o. Nie widzà,
˝e stoi przed nimi najprawdziwszy Bóg we w∏asnej osobie. Wyposa˝ony On jest we wszy-stkie
cechy, które rozum ludzki mo˝e pojàç. Stoi przed nimi Bóg promieniujàcy wszystkimi atrybutami
najwy˝szego rz´du!
27. A teraz chcia∏bym nareszcie dowiedzieç si´ od was, jak sobie wyobra˝acie Boga “ Czy
macie jakieÊ, poj´cie o Nim! Mówcie teraz! ˚àdam, abyÊcie mi odpowiedzieli! To jest rozkaz!

Rozdzia∏ dwudziesty czwarty
1. Ostry ton s´dziego wyprowadzi∏ Êwiàtynnych z równowagi do tego stopnia, ˝e przestraszeni do g∏´bi zacz´li si´ jàkaç i nie potrafili u∏o˝yç ani jednego sensownego zdania. Tylko jedynie Joram nie straci∏ g∏owy. Wsta∏ wi´c ze swego krzes∏a, g∏´boko si´ uk∏oni∏ s´dziemu i rzek∏:
2. (Joram) „Wielmo˝ny s´dzio i w∏adco ca∏ej Jerozolimy z jej wiekimi obszarami, które jà
otaczajà! Je˝eli chodzi o poj´cie istoty Bo˝ej, to jest doÊç trudnà sprawa. Moj˝esz najwyraêniej
zabroni∏ nam wyobra˝aç sobie jakieÊ poj´cie o Nim i zwiàzku z tym w naszej Êwiàtyni, nie znajdziesz ani jednego obrazu, który móg∏by oddzia∏ywaç na ludzkie zmys∏y w ten sposób, ˝e kszta∏tuje o Bóstwie jakiekolwiek poj´cie konkretne.
3. Mimo to, ojcowie nasi tacy; jak Abraham, Izaak i Jakub, miewali nieraz widzenia, kiedy
widywali Boga i zawsze tylko w doskona∏ej ludzkiej postci. Rozmawiali z Nim nie zwa˝ajàc na
nast´pnà wypowiedê Moj˝esza, która brzmi: „Nikt nie mo˝e oglàdaç Boga, aby móg∏ dalej ˝yç.
Bóg bowiem jest trawiàcym ogniem i mieszka w niedost´pnym Êwietle”.
4. A jednak Moj˝esz pragnà∏ pewnego dnia zobaczyç Boga, nawet za cen´ natychmiastowej Êmierci. Rzek∏ Bóg na Górze Synaj do niego:„Schroƒ si´ do tej groty; tamt´dy przejd´! Kiedy
zawo∏am do ciebie, wyjdê z groty, a zobaczysz Moje plecy”.
5. Poj´cie Boga jest sprawà doÊç trudnà, a nawet niemo˝liwà. Choç ludzkie serce t´skni
za Bogiem, to jednak nie mo˝e Go sobie nawet wyobraziç, gdy˝ On jest Stwórcà, a my stworzeniami. Szczerze mówiàc nie mo˝na poganom mieç za z∏e to, ˝e wyobra˝ajà sobie swego Zeusa,
jako doskona∏ego cz∏owieka. Oni nawet nie wiedzà, ˝e sà na drodze b∏àdzenia. My natomiast
musimy zadowoliç si´ s∏owem “Jahwe”, które wyra˝a pe∏ni´.
6. Je˝eli chodzi o moje osobiste zdanie, to wyznaj´, ˝e ch∏opiec ten jest jako Bóg, gdy˝
jest dobry i ma wielkà moc. PomyÊl, dla narodu, który zrós∏ si´ z naukà Moj˝esza i z prorokami,
centrum pobo˝noÊci stanowi Âwiàtynia, b´dàca êród∏em szcz´Êcia duchowego. Do niej ka˝dy
wznosi swoje pragnienia i swoje nadzieje. W Êwiàtyni naród czuje si´ bliski swego Boga. Wie, ˝e
Bóg go s∏yszy przez swoich arcykap∏anów i wys∏uchuje go dzi´ki ich modlitwom. Zabierz to narodowi jednym machni´ciem r´ki, zabierz jemu Ark´ Przymierza i postaw na jej miejscu tego boskiego ch∏opca, a b´dziesz mia∏ powszechnà rewolucj´ w ca∏ym kraju”.
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7. „Owszem, jesteÊmy b∏aznami, ale zmuszeni jesteÊmy byç nimi. Gdyby nie ten przymus,
gdyby nasze ˝ycie, dobro narodu i jego spokój nie by∏y uzale˝nione od tego warunku, ju˝ od
dawna przestalibyÊmy b∏aznowaç. A mo˝e wyobra˝asz sobie, ˝e to jest rzecz niezwykle ∏atwa,
wmawiaç narodowi coÊ, co wcale nie istnieje i co do którego nie mo˝na sobie nawet przy najlepszej ch´ci wyrobiç jakiegoÊ poglàdu”
8. Moje osobiste zdanie o tym ch∏opcu pokrywa si´ ca∏kowicie z twoim zdaniem; ale wobec narodu musz´ mimo to b∏aznowaç jak dotychczas. Nie mog´ nawet w najmniejszym stopniu
zdradziç si´ z tym, ˝e w swoim sercu myÊl´ zupe∏nie inaczej, czego naród nawet nie przypuszcza.
9. Gdyby ch∏opcu uda∏o si´ z biegiem czasu zwróciç uwag´ ca∏ego narodu na siebie, jak
uczyni∏ to z nami tak, ˝eby go naród uzna∏ i przyjà∏ za tego, którym jest, wtedy z ∏atwoÊcià da∏by
on sobie rad´ z ca∏à Êwiàtynià. Ale od dawna wypróbowanej instytucji, w której kot∏ujà si´ liczne
i ze sobà sprzeczne interesy, nie ∏atwo jest usunàç na bok, jak starà szaf´, zast´pujàc nowà.
10. Takie jest moje zdanie, a jestem tego absolutnie pewien, aby komukolwiek z was uda∏o si´ zbiç prawid∏owoÊç mojej argumentacji.
11. Odpowiedzia∏ s´dzia: „Zgadzam si´ z tobà! Z tego punktu widzenia nie wiele da si´ na
razie powiedzieç przeciwko twoim wywodom; ale chcia∏bym zwróciç waszà uwag´ na jednà
rzecz, a mianowicie: Skoro wierzycie w pos∏annictwo tego ch∏opca, to moglibyÊcie na poczàtek
w odpowiedni sposób skierowaç na niego oczy narodu t∏umaczàc wiernym, jakie wyró˝nienie
spotka∏o ziemi´”.
12. Odpowiedzia∏ Joram: „Propozycja jest zupe∏nie s∏uszna i sàdz´, ˝e w tym kierunku da
si´ coÊ zrobiç. Mimo to, pociàgni´cie jest doÊç ryzykowne, które mo˝e ch∏opcu i nam przysporzyç du˝o k∏opotu.
13. PomyÊlcie! po pierwsze, ch∏opiec na pewno nie pozostanie w Êwiàtyni, poniewa˝ jego
Rodzice przyjdà po niego i zabiorà go do Nazaretu.
14. Po drugie: setki tysi´cy ludzi ˝àda∏oby od nas wyjaÊnienia, dlaczego ten ch∏opiec, którego nadejÊcie zapowiada∏ prorok, nie zamieszka∏ w domu, który jest jego godzien; a domem tym
jest przecie˝ Âwiàtynia.
15. Jak mamy si´ przed narodem t∏umaczyç, ˝e ch∏opiec pragnie mieszkaç w Nazarecie,
a nie w «MieÊcie Boga»” Trzeba liczyç si´ z tym, ˝e naród powie nam: „Miasto i Âwiàtynia musia∏y dopuÊciç si´ jakiegoÊ wielkiego przest´pstwa; trzeba spraw´ zbadaç i grzech zmazaç!”.
16. Jednym s∏owem, jakkolwiek byÊmy postàpili, zawsze spowodowalibyÊmy w narodzie
wielkie poruszenie, które przysporzy∏oby nam tylko same k∏opoty. Dlatego uwa˝am, ˝e by∏oby lepiej, abyÊmy narodowi na razie nic nie mówili lecz, zostawili decyzj´ ch∏opcu i przysz∏oÊci.
17. Niech sprawy potoczà si´ potem jak chcà, a my przygotowani dzi´ki naszym trzydniowym obradom, b´dziemy mogli przygotowaç si´ jeszcze lepiej i dok∏adniej. Zresztà, pozwólmy
mówiç samemu ch∏opcu. Niech powie, czego on w∏aÊciwie chce, albowiem trudno nam b´dzie
przeciwstawiç si´ jego woli”.
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Rozdzia∏ dwudziesty piàty
1. Rzek∏em: „Przyby∏em, ˝eby oznajmiç wam, ˝e zjawi∏em si´ w tym celu, aby spe∏niç
dzie∏o Tego, który mnie pos∏a∏, którego wed∏ug waszych s∏ów nie znacie. Ale ja Jego znam, gdy˝
mieszka we mnie w ca∏ej swojej pe∏ni.
2. Moj˝esz koniecznie chcia∏ widzieç Boga, lecz kiedy Go ujrza∏, zobaczy∏ jedynie Jego
plecy. To jednak wystarczy∏o, ˝e zaniewidzia∏ na trzy dni, a oblicze jego promieniowa∏o odtàd takim blaskiem, ˝e musia∏ je zakryç, ilekroç ukazywa∏ si´ narodowi. Oczy ludu bowiem w ˝adnym
razie nie znios∏yby tej jasnoÊci.
3. Wy jednak mo˝ecie swobodnie spojrzeç mi w twarz. Nadmierny blask nie oÊlepi waszych oczu. Dlaczego” Poniewa˝ to cia∏o zakrywa Tego, który we mnie mieszka. Ale wy tego nie
widzicie, poniewa˝ przed waszymi oczyma wisi potrójna zas∏ona Moj˝eszowa i zostanie ona
jeszcze d∏ugo, abyÊcie w ˝adnym razie nie poznali Tego, który przyszed∏ do was z najwy˝szych
niebios.
4. ¸atwo wam mówiç z s´dzià, poniewa˝ wasze dobrane s∏owa, trafiajà tylko do jego s∏uchu. ZaÊ nie tak ∏atwo rozmawia si´ ze mnà, dlatego, ˝e s∏ysz´ równie˝ myÊli ukryte w waszych
sercach. MyÊli te brzmià zupe∏nie inaczej, ni˝ s∏owa wypowiedziane waszymi ustami. W zwiàzku
z tym czuj´ w sobie wielki opór do was. Oczyszczacie si´ zewn´trznie, ale wn´trza waszych
dusz, pe∏ne sà brudu!
5. Je˝eli s´dzia, w którego sercu nie ma fa∏szu, proponuje wam, abyÊcie uwag´ narodu
skierowali na mnie, krzepiàc go obietnicà spe∏nienia jego nadziei – dlaczego wyszukujecie nieistotne okolicznoÊci, które rzekomo nie pozwalajà wam tak postàpiç”
6. Odpowiem wam na to pytanie bezpoÊrednio; ˝e nie naród, lecz wy nie ˝yczycie sobie
tego. To wy jesteÊcie moimi najbardziej zaci´tymi wrogami. Ale mniejsze o to. Po pierwsze czas
mój jeszcze nie nadszed∏, a po drugie uwa˝am, ˝e Âwiàtynia ta zosta∏a przez was sprofanowana
do tego stopnia, ˝e nie móg∏bym w niej zamieszkaç! Zapami´tajcie to sobie. Nie chc´ przyczyniaç si´ do tego, aby moja obecnoÊç w niej jeszcze bardziej podnios∏a jej znaczenie.
7. Nie podoba wam si´ to, ˝e Moj˝esz zabroni∏ przedstawiaç Boga w rzeêbie. Ale nie kr´pujecie si´ przedstawiaç siebie samych przed narodem jako bogów wmawiajàc w niego z ca∏à
powagà, ˝e ich proÊby s∏ucha Bóg przez was, ˝e muszà przejÊç przez wasze usta. Powiedzcie
Mi, czy Moj˝esz postawi∏ taki warunek”
8. Owszem, powinniÊcie naród prowadziç po drogach, które prowadzà do nieba, bo taka
jest wola Boga. Tak kaza∏ post´powaç Moj˝esz i jego brat Aaron. Wy natomiast post´pujecie
wr´cz odwrotnie - nadu˝ywajàc swych stanowisk. Uwa˝acie Boga, naród i Êwiàtyni´, jako êród∏o
osobistych korzyÊci tak, jakby Êwiàtynia by∏a waszà w∏asnoÊcià, z której tylko wy jedni macie prawo korzystaç, a które to prawo rzekomo da∏ wam Bóg.
9. Ale oÊwiadczam wam wobec wszystkich tu obecnych, ˝e Bóg, którego wypieracie si´
ka˝dym tchem, ka˝dym uderzeniem t´tna, nigdy wam podobnego prawa nie da∏. Nigdy nie wys∏ucha∏ waszych dr´twych, mechanicznie odklepanych mod∏ów. Nie wys∏ucha ich teraz i w przy-
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sz∏oÊci tak˝e wys∏uchiwaç nie b´dzie!
10. Gdyby bowiem Bóg wys∏uchiwa∏ wasze chrapliwe zawodzenie, wasze krakanie, zaiste
i ja wiedzia∏bym coÊ niecoÊ o tym. Albowiem co Ojciec wie, wie tak˝e i Syn, czyli: co wie moja mi∏oÊç, wie tak˝e mój rozum. Ale ˝eby kiedykolwiek wys∏uchana zosta∏a wasza modlitwa, o tym nie
wie ani Moja mi∏oÊç, ani mój rozum!
11. A mimo to powiadacie: „Je˝eli ty, cz∏owieku, modlisz si´ do Boga o coÊ, to modlitwa
twoja daremna jest. Je˝eli natomiast z∏o˝ysz nam ofiar´, a my modlimy si´ za ciebie, wtedy nasza modlitwa jest skuteczna. Tylko nam, kap∏anom, wolno modliç si´ z dobrym skutkiem´. Naród
natomiast ma tylko prawo do sk∏adania ofiar i wy∏àcznie w ten w∏aÊnie sposób bierze on udzia∏
w modlitwie, to znaczy przez bogate dary ofiarne.
12. W ten sposób wysysacie naród podwójnie: po pierwsze zabieracie dziesi´cin´ z ka˝dego plonu, zabieracie pierwszy miot wszelkich zwierzàt domowych, a za dzieci pierworodne ka˝ecie sobie p∏aciç wysoki okup; a po drugie zadr´czacie naród ustawicznym namawianiem jego
do sk∏adanie ofiar obiecujàc mu w zamian d∏ugie i nieustajàce modlitwy, których jednak nigdy nie
odmawiacie!
13. Mi´dzy sobà t∏umaczycie si´ w ten sposób: „czy si´ modlimy, czy si´ nie modlimy, nie
pomo˝e to ofiarodawcom. Je˝eli ofiarodawcy coÊ pomo˝e, to tylko ofiara, którà nam z∏o˝y∏ w dobrej intencji”. Tym sposobem nie spe∏niacie nawet tego, za co wam p∏acono.
14. Do kogo wi´c mam was porównaç? Zawsze byliÊcie przeciwko Bogu i niczym nie ró˝nicie si´ od drapie˝nych wilków, ubranych w baranie skóry, aby owce przed nimi nie ucieka∏y, ale
˝eby ∏atwo da∏y si´ zaskoczyç b´dàc rozszarpane ostrymi k∏ami wilków. Ale jak obecna wasza
praca, taka b´dzie wasza zap∏ata po tamtej stronie, w Królestwie duchów. Ja wam to mówi´
i mo˝ecie byç pewni, ˝e stanie si´ to tak, jak wam teraz zapowiedzia∏em”.

Rozdzia∏ dwudziesty szósty
1. S∏owa moje wzbudzi∏y w zast´pcy arcykap∏ana ogromny gniew i zawo∏a∏: „Ch∏opcze, kto
upowa˝ni∏ ci´ groziç nam i Âwiàtyni” Czy ustawy, którymi teraz si´ kierujemy, sà naszym dzie∏em” Niektóre z twoich dotychczasowych wypowiedzi owszem, zaimponowa∏y nam swojà màdroÊcià, ale teraz zadziwia nas w tym samym stopniu twoja niewiedza. Czy ty nie zdajesz sobie
sprawy z tego, ˝e nie Êcina si´ drzew jednym zamachem, i ˝e to jest nadaremny trud zmieniaç
coÊ, czego w ˝aden sposób zmieniç si´ nie da” Zmieƒ charakter narodu, je˝eli potrafisz. Naród
˝ydowski podobny jest do bardzo starego drzewa, którego nie mo˝na nagiàç jak m∏odà leszczyn´!
2. Nie wykluczam, ˝e Bóg móg∏ powierzyç ci jakieÊ wy˝sze zadanie, ale to nie upowa˝nia
ci´ do tego, byÊ gardzi∏ ustalonymi od dawna zwyczajami i przepisami pochodzàcymi od Moj˝esza. Nawet w przypadku uzupe∏niania regu∏ nowymi przepisami wynikajàcymi ze zmienionych
warunków ˝ycia. Jak mo˝esz porównywaç nas z drapie˝nymi wilkami w owczych skórach” Albowiem nikogo jeszcze nie rozerwaliÊmy. A je˝eli ukaraliÊmy cz∏owieka bluêniàcego przeciw Bogu
i Âwiàtyni, lub cudzo∏o˝nika, to czyniliÊmy tylko to, co nam nakaza∏ Moj˝esz. Czy w takich warunkach mo˝esz powiedzieç, ˝e wykroczyliÊmy przeciw Boskim nakazom”
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3. Zastanów si´, zanim coÊ powiesz. Je˝eli zauwa˝y∏eÊ jakieÊ z∏o w nas, wzgl´dnie
w Âwiàtyni , to powiedz nam o tym s∏owami prostymi i szczerymi tak, jak to czynià dzieci. My pomyÊlimy, jak zaradziç z∏u, ale teozoficznymi groêbami niczego u nas nie wskórasz!”.
4. Odpowiedzia∏em: „U takich ludzi, jak wy jeszcze nikt niczego nie osiàgnà∏, ani po dobroci, ani konkretnymi oskar˝eniami. Dlatego te˝ pozostaniecie nadal takimi, jakimi jesteÊcie teraz,
a˝ do koƒca Êwiata. Naprawd´ zabrana wam b´dzie ∏aska i przekazana poganom.
5. Spójrzcie przez wielkie morze na kontynent europejski. Tam mieszkajà sami poganie,
a ˚ydzi sà w tamtych stronach rzadkim zjawiskiem. Im zostanie dana ∏aska niebios!
6. Za siedemdziesiàt kilka lat szukaç si´ b´dzie Jerozolimy i Êwiàtyni i nie b´dzie mo˝na
odnaleêç miejsca, gdzie sta∏o to miasto i jego Âwiàtynia. Wtedy powiedzà: „Wybierzmy lepsze
miejsce i wybudujmy Êwiàtyni´ Salomona urzàdzajàc jà na wzór poprzedniej Êwiàtyni!.
7. Doprawdy tak powiedzà i tak zrobià, ale w dniu, kiedy zacznà budowaç, wystrzeli z ziemi pot´˝ny ogieƒ. Budulec i robotnicy ucierpià w straszliwy sposób.
8. Próby odbudowy powtórzà si´ jeszcze kilka razy, z tym samym skutkiem i wtedy zalejà
ten kraj pot´˝ne szczepy pogaƒskie ze wschodu i po∏udnia i spustoszà go, a wy zostaniecie rozproszeni po ca∏ej ziemi i przeÊladowaç was b´dà od jednego koƒca ziemi do drugiego!
9. Taki b´dzie wasz los, poniewa˝ samowolnie odwróciliÊcie si´ od dawnych przykazaƒ
boskich zast´pujàc je swoimi, bardzo przyziemnymi i samolubnymi przepisami. Bogacicie si´
ogromnymi dochodami, które osiàgn´liÊcie dzi´ki waszym ustawom.
10. Przeczytajcie kronik´ Êwiàtyni i rejestr zdarzeƒ trzymany w Êcis∏ej tajemnicy i natraficie
na sceny datujàce si´ od czasu proroków, od których ka˝demu choçby tylko troch´ po ludzku
myÊlàcemu cz∏owiekowi ze zgrozy w∏osy zacznà si´ je˝yç na wysokoÊç szczytu Libanu.
11. Dotychczas ka˝dy kap∏an, ka˝dy prorok zosta∏ ukamienowany za to, ˝e powa˝nie zabiera∏ si´ do likwidacji owych okropnych przepisów profanujàcych dom Jahwe, które mia∏y na celu przywrócenie dawnych boskich ustaw.
12. Czy to mo˝e jest odleg∏a przesz∏oÊç, kiedy arcykap∏an Zachariasz (ojciec Jana Chrzciciela) zosta∏ uduszony waszymi r´kami w chwili, kiedy w Êwiàtyni sk∏ada∏ ofiar´”
13. Kiedy jego miejsce zajà∏ inny arcykap∏an, to lud, który go czci∏ i kocha∏, za˝àda∏ wyjaÊnienia przyczyny jego Êmierci..
14. Wtedy ok∏amaliÊcie naród mówiàc z ob∏udnà minà Êwi´toszka, ˝e Zachariasz modli∏
si´ w sanktuarium dla dobra ca∏ego narodu i wtedy po raz drugi ukaza∏ mu si´ Anio∏ Paƒski,
a oblicze jego promieniowa∏o jaÊniej ni˝ s∏oƒce w samo po∏udnie.
15. Dalej k∏amaliÊcie mówiàc, ˝e anio∏ odezwa∏ si´ do zdziwionego m´˝a Bo˝ego w te s∏owa: „O wierny s∏ugo Pana! Spe∏ni∏eÊ swojà ziemskà dniówk´; okaza∏eÊ si´ sprawiedliwym przed
obliczem Boga. Dlatego opuszczaj t´ ziemi´ i idê ze mnà z cia∏em i duszà, podobnie jak Henoch
i Eliasz. Chodê przed tron Boga Wszechmocnego w Niebie, gdzie czeka ci´ wielka nagroda!
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16. K∏amaliÊcie dalej twierdzàc, ˝e Zachariasz spojrza∏ ku niebu, a jego oczy wyra˝a∏y najwy˝sze szcz´Êcie. Le˝a∏ na r´kach anio∏a i zniknà∏ w jednym momencie ze Êwiàtyni na tej ziemi.
17. A wy k∏adliÊcie bia∏y kamieƒ na miejscu wybranym przez was, na którym widnia∏ napis:
“Zachariasz – Przemienienie M´˝a Bo˝ego”. W ten sposób uniewinniliÊcie si´ przed narodem,
czczàc razem z nim m´˝a Bo˝ego rozmaitymi psa∏terzami. M´˝a, którego wy sami, jako jego
najzacieklejsi wrogowie napadliÊcie na niego, jak zbóje i udusiliÊcie go. Morderstwa tego dokonaliÊcie mi´dzy Wielkim O∏tarzem Ofiar, a Sanktuarium, kiedy Zachariasz tam si´ modli∏ !
18. Podobny los spotka∏ wielu proroków i prawdziwych kap∏anów np. Zachariasza z czasów króla Joasza i innych, którzy post´powali wed∏ug zakonu Aarona. Po ka˝dym morderstwie
ze wzgl´du na naród wznosiliÊcie wspania∏e monumenty, oddajàc im ho∏dy do dnia dzisiejszego.
19. Powiedzcie czy jest inaczej” Milczycie” Strach odebra∏ wam mow´, gdy˝ wyciàgnà∏em
te brudy na Êwiat∏o dzienne. Uwa˝acie co prawda, ˝e Êwieckie rami´ sprawiedliwoÊci nie dosi´gnie was ze wzgl´du na waszà pozycj´. Owszem, to rami´ was niestety nie dosi´gnie, poniewa˝
nie ma Êwiadków przeciwko wam poza mnà. Ale mnie Êwieckie rami´ sprawiedliwoÊci nie jest
potrzebne, ani ja sam teraz was nie ukarz´. Je˝eli nadal tkwiç b´dziecie w waszej przewrotnoÊci,
stanie si´ z wami to, co wam przed chwilà zapowiedzia∏em. Tyle chcia∏em wam powiedzieç; a teraz mówcie wy !”
20. Twarz s´dziego sta∏a si´ groêna i rzek∏ do mnie: „Je˝eli chcesz, to ja nie b´d´ si´ d∏ugo cacka∏ z tymi tytu∏ujàcymi si´ «s∏ugami Boga». Twoje Êwiadectwo wystarczy mi ca∏kowicie.
21. Odpowiedzia∏em: „Daj temu spokój! Gdybym chcia∏, to zniszczy∏bym ich w jednym momencie, gdy˝ rozporzàdzam wszelkà mocà. Ale na tym nie zysk∏byÊ ani ty, ani naród, ani ja. Na
razie wystarczà g´ste ciemnoÊci, które ich otaczajà, przez które nie przechodzi Êwiat∏o. Gdyby
od razu zrobi∏a si´ jasnoÊç dnia, jeszcze bardziej oÊlepi∏aby ona ich oczy, a wraz z nimi oÊlep∏by
ca∏y naród ˝ydowski. I tak samo sta∏oby si´, gdybyÊ ich pociàgnà∏ do surowej odpowiedzialnoÊci
za ich grzechy. W koƒcu sami si´ zaplàczà we w∏asne sid∏a i w nich zginà.
22. Ka˝demu bowiem cz∏owiekowi wyznaczona jest na ziemi okreÊlona miara w dobrym,
której jednak nie wype∏nia, czyniàc z∏o. To samo odnosi si´ do ka˝dego zespo∏u i do ka˝dego
narodu. Gdy miara ta wype∏ni si´ dobrem, które pochodzi z Boga, wtedy ca∏y naród i kraj, za˝ywaç b´dzie obfitego b∏ogos∏awieƒstwa. Je˝eli natomiast naród i jego kraj wype∏ni si´ z∏em, wówczas spadnie na niego nieub∏agany, surowy sàd. Tym samym koƒczy naród swà rol´, a kraj jego
przeistoczy si´ w pustyni´ i tak stanie si´ z nim w nied∏ugim czasie.
23. Kto potrafi to zrozumieç, niech zrozumie. Bliski jest czas, kiedy przewrotni ludzie us∏yszà z dachów, co sà warci, a czyny ich zapisane b´dà na ich czole. Albowiem z tej samej szko∏y,
z której ja czerpa∏em swoje wiadomoÊci, czerpaç b´dzie wielu uczniów mojej mi∏oÊci. Wówczas
i oni wiedzieç b´dà to, co ja wiem i czyniç to, co ja czyni´. Ale ten czas jeszcze nie nadszed∏
w ca∏ej pe∏ni. Kiedy zaÊ czas ten nadejdzie, dowiecie si´ o tym i to b´dzie dla was znakiem.
24. Powiedzia∏em to, co chcia∏em wam oznajmiç! Kto chcia∏by jeszcze coÊ powiedzieç,
niech mówi. Tylko krótki czas zostan´ wÊród was, poniewa˝ ci, którzy martwià si´, ˝e zgubili Êlad
po mnie, wkrótce powrócà do Jerozolimy i znajdà mnie tu”.
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Rozdzia∏ dwudziesty siódmy
1. G∏os zabra∏ Joram mówiàc: „Drogi ch∏opcze, by∏oby nam naprawd´ przykro, gdybyÊmy
ci´ w czymkolwiek obrazili i bardzo ˝a∏ujemy, ˝e chcesz nas wkrótce opuÊciç. Pos∏uchaj, ch∏opcze. Chcia∏bym z tobà jeszcze zamieniç kilka s∏ów i jestem przekonany, ˝e tego nie b´dziesz
mia∏ mi za z∏e, gdy poprosz´ ci´ o rad´. Nie odprawisz mnie z niczym”.
2. „Mów wi´c, chocia˝ wiem, co chcesz mi powiedzieç. O jakà rad´ ci chodzi” Mimo to
mów g∏oÊno ze wzglàdu na tamtych. Dla nich bardzo po˝yteczne b´dzie to, o czym my dwaj b´dziemy rozmawiaç”.
3. Wtedy Joram podszed∏ do mnie i rzek∏: „Ju˝ nie mam najmniejszej wàtpliwoÊci, ˝e w∏aÊnie ty, a nikt inny, jesteÊ owym Obiecanym. Tym, na którego przybycie czekajà wszyscy ˚ydzi
i wraz z nimi wszystkie inne narody! Ale co najbardziej utwierdzi∏o mnie w przekonaniu, to twoja
wszechstronna i szczególna znajomoÊç najtajniejszych praktyk Âwiàtyni datujàcych si´ od najdawniejszych czasów.
4. Tak rzeczywiÊcie jest i od dawna tak by∏o. A to niestety, by∏ jedyny powód, dla którego
wielka kraina – Samaria od∏àczy∏a si´ od nas ca∏kowicie. A z Galilejà sprawy przedstawiajà si´
nie wiele lepiej ni˝ z Samarià. Je˝eli chodzi o ducha, to odszed∏ on od nas ca∏kowicie. A resztki
powa˝ania, którym cieszy si´ Âwiàtynia, podtrzymywane sà dzi´ki pewnym manewrom politycznym.
5. Ja tak˝e bra∏em udzia∏ w czarnych praktykach odbywajàcych si´ w Êwiàtyni Salomona,
gdy˝ zmuszano mnie do tego. Mimo to, zdawa∏em sobie spraw´ ze z∏a, które tam si´ pleni∏o.
Sam jeden by∏em bezsilny, gdy˝ ka˝da decyzja uzale˝niona by∏a od stanowiska Wielkiej Rady,
gdzie zapada∏y postanowienia na mocy absolutnej wi´kszoÊci g∏osów. Mój g∏os zawsze by∏ przeciwny, gdy chodzi∏o o sprawy, o których przed chwilà mówi∏eÊ. Skazaƒcom w niczym nie pomagano, lecz bezwzgl´dnie podawano im “przekl´tà” wod´ do picia, konfiskowano majàtek, lub
ukamienowano.
6. Zgadzam si´ ca∏kowicie z twoimi s∏owami. Przy takich praktykach Âwiàtynia nie utrzyma
si´ d∏u˝ej ni˝ 70 lat, a jednak ˝al mi z g∏´bi serca tej starej, czcigodnej instytucji, która skazana
jest na ca∏kowità zag∏ad´. Za tym, ˝e tak b´dzie przemawia fakt, ˝e Esseƒczycy i Saduceusze
siedzà na karku, zap´dzajàc nas krok po kroku w kozi róg.
7. Tu jesteÊmy u sedna sprawy. Co mo˝na zrobiç, aby przed∏u˝yç ˝ywot Êwiàtyni choçby
o kilka stuleci, o ile ju˝ nie jest za póêno” Wydaje mi si´, ˝e ty, boski ch∏opcze posiadasz màdroÊç w ca∏ej pe∏ni i tylko Ty jeden móg∏byÊ udzieliç nam dobrej rady.
8. A na zakoƒczenie mojego wystàpienia jeszcze jedno: poniewa˝ jesteÊ owym Zapowiedzianym, co do czego, jak ju˝ powiedzia∏em nie mam ˝adnych wàtpliwoÊci – to pragnà∏bym przytoczyç tu jeszcze coÊ bardzo dziwnego na temat Mesjasza, co czytamy u Izajasza.
9. Oto masz tu rozdzia∏ 53. W nim dostojny Mesjasz ca∏kowicie pokrywa si´ z Jahwe tworzàc z Nim jakby jednà i t´ samà istot´. Jest tam pewna wzmianka o tym, ˝e wielu gorszyç si´
z Niego b´dzie, a to dlatego, ˝e postaç Jego uka˝e si´ brzydsza od innych synów ludzkich. (Iza-
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jasz 52, 14).
10. „Nie ma On wdzi´ku ani te˝ blasku, aby na Niego popatrzeç, ani wyglàdu, by si´ nam
podoba∏. Wzgardzony i odepchni´ty przez ludzi, mà˝ boleÊci, oswojony z cierpieniem, jak ktoÊ,
przed kim si´ twarze zakrywa, wzgardzony tak, i˝ mieliÊmy Go za nic. Lecz On si´ obarczy∏ naszym cierpieniem, On dêwiga∏ nasze boleÊci, a myÊmy Go za skazaƒca uznali, ch∏ostanego
przez Boga i zdeptanego” ( 53,34).
11. Zdumiewajàce jest, kiedy patrz´ na twojà zdrowà postaç promieniujàcà wielkim wdzi´kiem. Kiedy spostrzegam szacunek, jakim ci´ darzà ludzie, to naprawd´ coÊ tu si´ nie zgadza
z tym, co napisa∏ prorok. A mo˝e prorok chcia∏ przez to coÊ innego powiedzieç w tym wierszu”
12. Odpowiedzia∏em: „Tak, to b´dzie koƒcowy, najprawdziwszy znak, ˝e w∏aÊnie ja jestem
owym Zapowiedzianym. Albowiem na mnie wszystko sprawdzi si´, co do joty, wszystko co zosta∏o powiedziane.
13. Z tego te˝ powodu dostojnicy i bogacze tego Êwiata b´dà mnà pogardzaç i uciekaç b´dà ode mnie, jak od czegoÊ brzydkiego. A kiedy z góry dopuszczone zostanie to, co si´ ma staç,
wtedy Êcigaç mnie b´dà, jak si´ Êciga najbardziej niebezpiecznego zbrodniarza. Poczàtki tego
przeÊladowania ju˝ teraz mo˝na zauwa˝yç bez trudu w waszym odnoszeniu si´ do mnie. Gdybym jako dziecko ludzkie, stojàce tu przed wami, nie znajdowa∏ si´ pod opiekà Rzymian i gdyby
czas proroctwa si´ wype∏ni∏ ju˝ teraz, wtedy w ˝adnym przypadku nie uszed∏bym ˝ywy z waszych ràk.
14. Takim prawie bez wyjàtku jesteÊcie teraz i pozostaniecie nimi nadal, a˝ spadnie na
was wielki sàd, który zapowiedzia∏ prorok Daniel, kiedy przebywa∏ w Êwi´tym miejscu.
15. To wszystko mog∏oby si´ potoczyç tak˝e innym torem, gdybyÊcie poznali wasz wielki
b∏àd, czyniàc pokut´ i nawracajàc si´ ca∏kowicie. Ale tak chyba si´ nie stanie i dlatego rada moja, o którà prosiliÊcie i którà otrzymaliÊcie jest bezskuteczna. Zanadto bowiem jesteÊcie przywiàzani do honorów sk∏adanych przez naród oraz do waszych ziemskich skarbów. One Êciàgnà na
was kl´sk´. Nie ja wydam na was wyrok, choç móg∏bym to uczyniç mocà mojej w∏adzy, ale wy
sami i wasze przywiàzanie do Êwiata i materii to zrobi.
16. Powiedzia∏eÊ, ˝e powinienem daç wam odpowiednie wskazówki, a wy b´dziecie nad
nimi obradowaç i zastanawiaç si´, jak przed∏o˝yç to ludowi bez nara˝ania si´ na przykroÊci. Owszem, na pewno zwo∏alibyÊcie narad´, ale wasze pieniàdze i wasze powa˝anie u narodu nie pozwoli∏yby na zmian´ waszego post´powania. W koƒcu powiedzielibyÊcie: “Pozostaniemy, czym
jesteÊmy i zaczekamy jeszcze, czy sàd nad nami rzeczywiÊcie nadejdzie. Przecie˝ taka stara
wypróbowana instytucja, chyba nie pozwoli zap´dziç si´ w kozi róg przez jakiegoÊ tam galilejskiego ch∏opca!”. Skutek b´dzie taki, ˝e rada moja zostanie odrzucona wi´kszoÊcià g∏osów, a wy
pozostaniecie takimi, jakimi jesteÊcie teraz, a w∏aÊciwie staniecie si´ jeszcze gorszymi.
17. Zrzeknijcie si´ waszych bogactw w z∏ocie i srebrze. Precz z mnóstwem waszych szlachetnych kamieni ze skrzyniami pe∏nymi pere∏. Rozdzielcie wielkà cz´Êç tych skarbów pomi´dzy
ubogich, a ogromnà pozosta∏à reszt´ oddajcie cesarzowi, który ma wy∏àczne prawo zbierania
skarbów ziemi, gdy˝ przydadzà si´ one w razie potrzeby. ˚yjcie tylko z tego, co wyznaczy∏ wam
Moj˝esz. ˚a∏ujcie za wasze zbrodnie i czyƒcie pokut´ za wasze ci´˝kie grzechy przez czyny
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prawdziwej mi∏oÊci do bliêniego. Niczego nie ukrywajcie przed narodem, ale trzymajcie si´ prawdy; bàdêcie sprawiedliwi i rzetelni w s∏owach i czynach i nie odst´pujcie od tych zasad. A nie
przeciwstawiajcie si´ ludziom, przez których przemiawia Duch Bo˝y. Je˝eli to wszystko spe∏nicie, ominie was sàd, a Âwiàtynia staç b´dzie, a˝ do koƒca Êwiata!
18. Bóg, wasz Pan, bowiem nie pragnie ludzi, którzy by byli bezmyÊlnymi narz´dziami
w r´ku. Jemu zale˝y na wolnych, swobodnych i samodzielnych dzieciach! Niepotrzebne sà Jemu
wasze ofiary i wasze modlitwy. On chce tylko, abyÊcie Go poznali w waszych sercach i kochali
Go ponad wszystko w waszych bliskich, biednych braciach tak, jak kochacie siebie samych.
Czyƒcie im to, co pragn´libyÊcie, aby oni wam uczynili. Wtedy odnajdziecie u Boga wszelkà ∏ask´ i b´dziecie Jemu mili, jak matce mi∏e sà najukochaƒsze jej dzieci. On chroniç was b´dzie, jak
lwica broni swoje potomstwo i dbaç On b´dzie o was, jak kura dba o swoje kurcz´ta.
19. Czy potrafilibyÊcie tak post´powaç” Owszem moglibyÊcie, gdybyÊcie mieli stanowczà
wol´ ku temu. Ale tej woli nie macie i nigdy jej mieç nie b´dziecie. Przeto i ja, jak i wszyscy prorocy i wizjonerzy, którzy ˝yli przede mnà, mówili do g∏uchych uszu i skamienia∏ych serc.

Rozdzia∏ dwudziesty ósmy
1. Mówi Joram: „Dla mnie nie jest to rzeczà z góry przesàdzonà. Przyjdzie czas, b´dzie rada. A je˝eli przyznaje si´ racj´ Salomonowi, kiedy twierdzi∏, ˝e na Êwiecie wszystko jest z∏udzeniem, to mo˝e równie˝ zdarzyç si´, ˝e twoja obecna przepowiednia oka˝e si´ fa∏szywa. A wtedy
zaczniemy post´powaç zgodnie z twojà cennà radà. Widzisz, jest nas tu razem kilku, którzy bezwzgl´dnie zgadzajà si´ z tobà. JesteÊmy co prawda nik∏à tylko mniejszoÊcià w zespole Êwiàtynnych, ale nasza mniejszoÊç sk∏ada si´ prawie bez wyjàtku z najwa˝niejszych dostojników i dlatego jesteÊmy jak najbardziej miarodajni. Co Ty o tym sàdzisz?”
2. Odpowiedzia∏em: „Takie sytuacje trafia∏y si´ w tych murach ju˝ nieraz, nawet przy zespo∏ach znacznie wi´kszych od obecnego. Mimo to jednak mniejsza iloÊç nigdy nie postawi∏a na
swoim i musia∏a ustàpiç przed wi´kszoÊcià, którzy i tak z wielkà wrzawà przeprowadzali swojà
wol´. Ale powiadam tobie i ka˝demu, kto myÊli i post´puje sprawiedliwie choçby znajdowa∏ si´
w najwi´kszym t∏umie z∏ych ludzi, nie pozostanie nie zauwa˝ony przez Boga.
3. Stró˝e Êwiàtyni kazali wykonaç nowà ark´ przymierza i nowy zbiornik do przechowywania “przekl´tej wody”, której przecie˝ nie zaleci∏ ˝aden prorok. Jest to zbrodniczy wynalazek
nowszych czasów. Zaprawd´, to by∏o niepotrzebne zarówno nowa arka, jak i zbiornik. Dlaczego
nieodnowiliÊcie waszych serc przez prawdziwà pokut´ i nie zwalczaliÊcie waszego przywiàzania
do Êwiata, budzàc w sobie prawdziwà mi∏oÊç i mi∏osierdzie”
4. Zaprawd´ powiadam wam: dawna arka, pe∏na Ducha Bo˝ego, stoi teraz przed wami
pod mojà postacià i ona mówi wam prosto w twarz, ˝e wasza nowa arka przymierza nie zawiera
Ducha Bo˝ego. Obfituje ona w ducha k∏amstwa, który wyl´ga si´ w waszych sercach. Przekl´tà
wodà sà wasze ∏zy godne pogardy.
5. Woda ta nie pomo˝e wam, choçby zosta∏a tysiàc razy przekl´ta. Dawniej cz∏owiek, któ-
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ry dopuÊci∏ si´ zdrady boskich tajemnic strze˝onych przez Âwiàtyni´ na rzecz wrogów Jachwe –
musia∏ piç niebezpiecznà wod´ z morza Martwego. Je˝eli natomiast woda nadyma∏a mu brzuch,
trzeba by∏o zostawiç go jako winnego swemu losowi, aby zginà∏ od martwej wody. Ale oddawna
ju˝ praktyka ta nabra∏a ca∏kiem innego charakteru.
6. Ile tysi´cy ludzi zgin´∏o od zatrutej wody mimo, ˝e nie by∏o Êladu zdrady boskich spraw,
przekazanych do ràk jakiegoÊ wroga Âwiàtyni. Dlaczego sami nie piliÊcie tej martwej wody, skoro cz´sto otwieraliÊcie pokryjomu poganom sanktuarium Âwiàtyni do obejrzenia, oczywiÊcie za
cenne z∏oto”
7. Widzisz, takie rzeczy i jeszcze du˝o innych dzieje si´ tu w Âwiàtyni. Ma∏o tego, dom ten,
który rzekomo jest Domem Bo˝ym na ziemi, sta∏ si´ prawdziwà jaskinià zbójów. Nie ma zbrodni,
której by si´ nie dopuszczono w tej Âwiàtyni! Czy uwa˝acie, ˝e takie miejsce jest mi∏e Bogu, aby
Mu s∏u˝y∏o, jako mieszkanie” Powiedziane jest, ˝e z mieczem, splamionym krwià twego brata nie
nale˝y iÊç na wojn´, albowiem nosi on na sobie przekleƒstwo i nigdy mieczem tym nie odniesiesz zwyci´stwa!
8. Owszem, serca wasze mo˝ecie jeszcze oczyÊciç o ile tego z ca∏ej duszy pragniecie, ale
tych murów przenigdy ju˝ nie oczyÊcicie! Sami wydaliÊcie przecie˝ paragraf, wed∏ug którego ca∏y kraj, pola, zwierz´ta domowe, nawet cz∏owiek mo˝e byç zbrukany na wieczne czasy, na skutek ci´˝kiego grzechu przeciwko Duchowi Bo˝emu. A dlaczego ta Âwiàtynia, w której pope∏niano
wielokrotnie najwi´ksze zbrodnie, wo∏ajàce o pomst´ do Nieba mia∏aby pozostaç czysta”
9. I powiadam wam: Nie tylko ta Âwiàtynia, ale ca∏y kraj ju˝ od dawna jest zanieczyszczony ponad wszelkà miar´. Tu nie ma ju˝ ratunku. Wszelkie oczyszczenie jest raczej nieskuteczne.
Dlatego ju˝ nie d∏ugo, a przyjdà poganie i zdepczà wszystko tak, ˝e kraj b´dzie zamieszka∏y
przez zbójów i dzikie zwierz´ta.
10.Powiedzia∏em wam bez ogródek, co o was myÊl´. Mo˝ecie teraz postàpiç, jak wam si´
podoba. Nied∏ugo opuszcz´ was, a co wam mówi∏em, dotàd jeszcze nikomu nie mówi∏em, mimo
˝e wiedzia∏em, jakimi jesteÊcie. Mo˝ecie ten stan rzeczy zmieniç. Te mury jednak ju˝ do niczego
si´ nie nadajà. ZrozumieliÊcie to”

Rozdzia∏ dwudziesty dziewiàty
1. I znów zabra∏ g∏os zast´pca arcykap∏ana, mówiàc drwiàcym tonem: „Powiedz no, ty pó∏bo˝e i pó∏-cz∏owiecze w postaci ch∏opca z Galilei, dokàd zamierzasz pójÊç” Gdzie b´dzie mo˝na
ci´ odnaleêç” Sàdz´ jednak, ˝e to nie b´dzie takie trudne. JesteÊ Nazaretaƒczykiem, synem dobrze mi znanego Józefa i jego ˝ony Marii. Ja osobiÊcie, albo ktoÊ inny z naszych na pewno odwiedzi ci´ nie jeden raz w ciàgu roku. Sàdz´ wi´c, ˝e nie b´dzie zbyt trudno spotkaç si´ z tobà,
aby porozmawiaç na tematy zwiàzane z reorganizacjà Âwiàtyni. Jak sàdzisz, m∏ody proroku
z Galilei”
2. Odpowiedzia∏em: „Gdyby przez twoje s∏owa przemawia∏o twoje serce, odpowiedzia∏bym
ci i tym razem, ale poniewa˝ tak nie jest, nie jesteÊ wart innej odpowiedzi od tej, którà ci ju˝ da∏em.
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3. Mo˝esz przyjÊç do Nazaretu nie raz, ale tysiàc razy, a nie zobaczysz mnie, a tym mniej
nie b´dziesz móg∏ rozmawiaç ze mnà. O twoim przybyciu b´d´ wiedzia∏ zawsze znacznie wczeÊniej. A dokàd ja pójd´, o tym nie b´dziesz wiedzia∏ ani ty, ani ˝aden z twoich Êwiàtynnych.
4. Powiadam ci, ˝e jest to sprawa nadzwyczaj trudna szukaç i znaleêç Tego, który jest
Wszechwiedzàcy. Owszem, gdy nadejdzie czas dopustu przez Ducha, który jest we mnie, odnajdziecie mnie. Innymi s∏owy: je˝eli dostosujecie si´ do mojej rady, wtedy nie ka˝´ wam d∏ugo na
siebie czekaç. Sam przyjd´ do was. W ka˝dym innym przypadku b´dzie tak, jak ju˝ powiedzia∏em”.
5. Po tej mojej uwadze kap∏an wi´cej si´ nie odezwa∏; dusi∏ si´ od gniewu, ˝e nie okaza∏em mu szacunku nale˝nego mu jako zast´pcy arcykap∏ana. Reszta Êwiàtynnych by∏a raczej zadowolona, ˝e mu si´ dosta∏o. By∏ on bowiem bardzo z∏oÊliwym despotà.
6. Teraz podszed∏ do mnie ponownie Barnabe mówiàc: „Powiedz mi màdry ch∏opcze, jak
ty t∏umaczysz nast´pujàcy wiersz rozdzia∏u 54,4 i nast´pny Izajasza” Odnoszà si´ one do pocieszenia na Syjonie i brzmià nast´pujàco:
7. „Nie l´kaj si´, bo ju˝ si´ nie zawstydzisz, i nie wstydê si´, bo ju˝ nie doznasz pohaƒbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej m∏odoÊci. I nie wspomnisz ju˝ haƒby twego wdowieƒstwa.
8. Bo ma∏˝onkiem ci jest twój Stworzyciel, któremu na imi´ - Jahwe Zast´pów; Odkupicielem twoim - Âwi´ty Izraela, nazywajà Go Bogiem ca∏ej ziemi.
9. Zaiste, jak niewiast´ porzuconà i zgn´bionà na duchu, wezwa∏ ci´ Jahwe. I jakby do porzuconej ˝ony m∏odoÊci mówi twój Bóg:
10. Na krótkà chwil´ porzuci∏em ciebie, ale z ogromnà mi∏oÊcià ci´ przygarn´.
11. W przyst´pie gniewu ukry∏em przed tobà na krótko swe oblicze, ale w mi∏oÊci wieczystej nad tobà si´ ulitowa∏em, mówi Pan twarz swojà przed tobà; ale w mi∏osierdziu wiecznym zlituj´ si´ nad tobà, mówi Jahwe, twój Odkupiciel.
12. Dzieje si´ ze Mnà tak, jak za dni Noego, kiedy przysiàg∏em, ˝e wody Noego nie spadnà ju˝ na ziemi´; tak teraz przysi´gam, ˝e si´ nie rozjàtrz´ na ciebie ani ci´ gromiç nie b´d´' (Iz
54, 4 -9).
13. „Zauwa˝, ˝e te wersety Izajasza brzmià do twoich gróêb, bardzo korzystnie i pocieszajàco dla Jerozolimy i dla Âwiàtyni. Je˝eli uda ci si´ udowodniç, ˝e wersety te odnoszà si´ do
ciebie, wtedy uwierzymy, ˝e ty naprawd´ jesteÊ zapowiedzianym Mesjaszem. Wówczas zburzymy Êwiàtyni´ i wybudujemy nowà na skalnej górze Libanon, aby tam sta∏a na wieczne czasy”.
14. Odpowiedzia∏em: „Co dotychczas zosta∏o napisane o mnie, to mo˝naby by∏o wam wyt∏umaczyç. A je˝eli chodzi o mnie i o mojà dzia∏alnoÊç poczàwszy od tej chwili, by∏oby to bardzo
trudne, a w∏aÊciwie niemo˝liwe do wyjaÊnienia wam.
15. Albowiem owà Dziewicà, która nie powinna si´ baç, ˝e zostanie pohaƒbiona i b´dzie
przedmiotem kpin, która powinna zapomnieç o haƒbie dziewictwa i o pohaƒbieniu wdowieƒstwa,
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bynajmniej nie jest Jerozolima z jej Êwiàtynià. S∏owo «dziewica» przenigdy nie pasowa∏oby do
nich, a «wdowa» jeszcze mniej!
16. «Dziewic´» o której mówi Izajasz, stworz´ dopiero ja. Jest nià nauka przyniesiona ludziom z niebios.«Dziewicà» b´dzie zwana, poniewa˝ jej jeszcze nie zgwa∏ci∏o, dla swoich celów
samolubne, cudzo∏o˝ne kap∏aƒstwo.
17. Moja zapowiedziana nauka zwana b´dzie tak˝e przez krótki okres czasu «wdowà»,
poniewa˝ b´d´ jej zabrany w wyniku waszej nienawiÊci i ˝àdnej zemsty. Stanie si´ to tylko za
dopuszczeniem ze strony Tego, który jest we mnie i nigdzie poza mnà. M´˝em tej dziewicy
i wdowy b´d´ oczywiÊcie ja, gdy˝ ja jà stworz´. Czytajcie u proroka i czytajcie zapowiedzi odnoszàce si´ do niej, a dowiecie si´, kim jest ten mà˝, który stworzy∏ dziewic´ i wdow´. Ja bowiem
jestem tym m´˝em, a przepowiednie te odnoszà si´ wy∏àcznie do tej w∏aÊnie tajemniczej dziewicy.
18. Znacznie póêniej nastanà takie czasy, jakie opisa∏ Daniel. Wtedy tak˝e nadu˝ywaç b´dà bez skrupu∏ów najczystszà t´ nauk´. Tacy oczywiÊcie nie b´dà mogli korzystaç z moich obietnic, natomiast w ca∏ej pe∏ni cieszyç si´ b´dzie moje liczne potomstwo zrodzone z owej «Dziewicy».
19. „Pami´taj, w ten sposób potoczà si´ sprawy, a przenigdy inaczej! Z wami bowiem
i z waszà Êwiàtynià odtàd nie b´d´ mia∏ nic wspólnego, przenigdy! Owszem, przyby∏em do was,
aby was ratowaç. Ale wyÊcie mnie nie poznali i nie przyj´li. Przyjdziecie kiedyÊ do mnie, kiedy
k∏opoty wasze zacznà si´ mno˝yç; ale wtedy ja was nie poznam i w ˝adnym przypadku nie przyjm´ was. Czy dobrze zrozumieliÊcie?”
20. Mówi Barnabe: „Zaprawd´, aby zrozumieç ci´ nie tracàc panowania nad sobà, trzeba
mieç du˝o cierpliwoÊci. Stajesz si´ coraz bardziej tajemniczy, a w gruncie rzeczy coraz bardziej
agresywny. Ale niech bàdzie jak chce, w ka˝dym razie jeszcze troch´ poczekamy. Ca∏a sprawa
przypomina mi b∏yskawic´, która zjawiajàc si´ nagle wytwarza oÊlepiajàce Êwiat∏o, za którym
idzie tak silny grzmot, ˝e dr˝y ziemia. Ale b∏yskawica trwa tylko krótki moment, po którym ciemnoÊci wydajà si´ jeszcze g∏´bsze.
21. Wiesz, na swój sposób jesteÊ fenomenem, jakiego Êwiat jeszcze nie widzia∏. Mimo
twej przekory wybornie nas ubawi∏eÊ. Ch∏opcze, twoje talenty wybornie by si´ nam przyda∏y, ale
nale˝a∏oby daç ci zupe∏nie inne wychowanie. Trzeba byÊ rozszerzy∏ si´ twój horyzont, a twoje
naprawd´ wspania∏e uzdolnienia musia∏yby iÊç w parze z wi´kszym humanitaryzmem. Tym sposobem sta∏byÊ si´ z biegiem czasu cz∏owiekiem, jakiego na Êwiecie jeszcze nie by∏o. Ale jeÊli nadal b´dziesz taki szorstki, to ma∏o b´dziesz mia∏ przyjació∏ wÊród ludzi. JeÊli twoja dotàd niespotykana zdolnoÊç w∏adania przyrodà, rozwinie si´ jeszcze bardziej tak ˝e ˝aden wróg nie b´dzie
móg∏ przeciwstawiç si´ tobie, wtedy owszem, ka˝dy b´dzie si´ ciebie ba∏. Wówczas nikt ci´ nie
pokocha i nikt ci´ nie obdarzy szacunkiem. Ja osobiÊcie wol´, je˝eli wszyscy mnie kochajà, a nie
bojà. Jakie jest twoje zdanie” Mo˝e któryÊ z was chcia∏by coÊ dorzuciç do moich s∏ów”?”
22.. Odpowiedzia∏em:„Zgadzam si´ z tobà ca∏kowicie. Gdyby wszyscy ludzie byli czyÊci
i dobrzy, nie by∏oby wÊród nich niesprawiedliwoÊci. Jednak ludzie tej ziemi ró˝nià si´ mi´dzy sobà. Ró˝nià si´ dlatego, ˝e jedni sà dobrzy, inni êli, ob∏udni i przewrotni. Cz∏owiek sprawiedliwy,
szczery mia∏by przed sobà trudne zadanie pokierowania swoimi sprawami w ten sposób, aby go
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wszyscy kochali. Widzisz, to jest niemo˝liwe, jak niemo˝liwym jest stworzenie Êwiata, które rozprowadza równoczeÊnie, najwi´kszà jasnoÊç, a tym samym najg∏´bszà ciemnoÊç.
23. Upewniam ci´, ˝e prawdziwi przyjaciele Boga z ca∏à pewnoÊcià kochaç mnie b´dà i to
ponad wszelkà miar´! Ale ludzie, którzy ∏amià prawa Bo˝e, którzy lekcewa˝à prawdy Jego, zachowujà si´, jakby nie by∏o Boga. Ci niech si´ mnie bojà! Bezbo˝nicy uznajà tylko skarby tego
Êwiata, niech mnie poznajà, ˝e ka˝demu odp∏acam wed∏ug jego czynów. Ja posiadam ku temu
najwy˝szà i nieustajàcà moc”.
24. Odpowiedzia∏ Barnabe z uÊmieszkiem: „Ale˝ ch∏opcze, co ty mówisz o wiecznoÊci. Liczysz zaledwie dwanaÊcie lat i do czego si´ posuwasz w swojej mesjaƒskiej gorliwoÊci” Pozostaƒ grzecznym na ziemi, a wtedy pos∏uchamy ci´ z przyjemnoÊcià.
25. Ja: „Czy mówi´ o swoim ciele, które rzeczywiÊcie dopiero od dwunastu lat znajduje si´
na ziemi” Czy ju˝ wczoraj nie da∏em wam wszystkim wyczerpujàcego wyjaÊnienia, co do wiecznoÊci Ducha, który jest i dzia∏a we mnie” Jakim prawem zarzucasz mi, ˝e moja gorliwoÊç Mesjasza posuwa si´ za daleko” Czy jesteÊ dostatecznie przygotowany do rozmowy w sprawach, które sà ci bardziej obce, ni˝ odleg∏oÊci, jakie istniejà mi´dzy biegunami?”

Rozdzia∏ trzydziesty
1. Teraz wsta∏ inny kap∏an cz∏onek Najwy˝szej Rady (chodzi tu o Nikodema z Ewangelii)
burmistrz Jerozolimy mówiàc: „Co ty wiesz o ogromie odleg∏ych biegunów ziemi” Musisz mi coÊ
o tym powiedzieç. Ju˝ kiedyÊ dowiedzia∏em si´ coÊ niecoÊ na ten temat od pewnego Greka, który du˝o podró˝owa∏”.
2. Odpowiedzia∏em: „Znam nie tylko bieguny ziemi, ale znam bardzo dok∏adnie wszystkie,
nawet najbardziej oddalone bieguny wszystkich niebios Boga! Ale ˝eby przedstawiç ci choçby
bardzo skrócony zarys tej wiedzy, musia∏bym byç twoim nauczycielem przez co najmniej tysiàc
lat. To jednak jest niemo˝liwe. Powiem ci natomiast coÊ innego.
3. Wszyscy ci, którzy ˝yç b´dà wed∏ug mojej nauki, otrzymajà mojego Ducha, który uczyni
z nich najprawdziwsze dzieci Bo˝e i wprowadzi ich we wszelkà prawd´ i màdroÊç i zaprawd´
w ca∏ej nieskoƒczonoÊci nie b´dzie rzeczy, której by nie znali!”.

UWAGA Jana Buscha, Drezno, z roku 1854: “S∏owa te ka˝à domyÊlaç si´, ˝e Jezus wyt∏umaczy∏ obecnym w sali zebraƒ, czym sà gwiazdy i ich orbity, czym jest ich Êwiat∏o podstawowe, ich Êwiat∏o drugiego
a˝ do siódmego rz´du; ˝e opisa∏ im istot´ ziem oraz wzajemne zale˝noÊci fizyczne, psychiczne duchowe
wszelkich rzeczy. Dyktujàc Lorberowi niniejsze objawienie, pominà∏ Jezus temat Ojca, gdy˝ poruszy∏ go
znacznie obszerniej w latach, kiedy wyst´powa∏ publicznie.
Nale˝y w tym miejscu wyjaÊniç, ˝e Pan, nasz Jezus Chrystus, dopiero niedawno temu wypowiedzia∏ si´ za poÊrednictwem swego wiernego i rozmi∏owanego w Nim s∏ugi (Lorbera). WyjaÊniajàc kilka
niejasnoÊci, On, wieczna ∏aski pe∏na Mi∏oÊç, dzie∏o “Trzy dni w Âwiàtyni Jerozlimskiej” podyktowa∏ na jego
proÊb´. Zosta∏y poruszone tylko najwa˝niejsze momenty z epizodu pobytu Jezusa wÊród kap∏anów
i uczonych w PiÊmie. Dzie∏o to nale˝y potraktowaç, jako zapowiedê rych∏ego nadejÊcia ery Ducha Âwi´tego mieszkajàcego w sercach swoich dzieci.
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4. „Nie jest wykluczone, ˝e b´dziesz uczniem mojej nauki i wtenczas i ty mo˝esz otrzymaç
coÊ z darów Ducha Bo˝ego i poznasz bieguny ziemi lepiej ni˝ dotychczas”.
5. Kap∏an zaskoczony mojà odpowiedzià dobrze zapamiàta∏ sobie moje s∏owa. By∏ on
jeszcze doÊç m∏ody, ale wÊród radnych nale˝a∏ do najmàdrzejszych.Tytu∏ radnego bowiem dawano cz´sto nawet bardzo m∏odemu cz∏owiekowi, o ile posiada∏ odpowiedni majàtek, tzn. z∏oto
oraz bystry rozum. Jeden i drugi warunek spe∏nia∏ radny, którego interesowa∏y bieguny. Nazywa∏
si´ Nikodem. Póêniej, kiedy rozpoczà∏em mojà misj´ nauczania, sta∏ si´ on rzeczywiÊcie moim
uczniem, choç tylko potajemnie, o czym ju˝ teraz wiecie.
6. Radny ten nie zdradzajàc si´ z tym, wszystkie moje s∏owa zapisa∏ sobie g∏´boko do serca i stosowa∏ si´ do nich jak najÊciÊlej. Wsta∏ wi´c ze swego miejsca, podszed∏ do mnie i uÊcisnà∏
mi r´ce mówiàc, aby nikt inny tego nie s∏ysza∏: „Drogi, najmilszy, cudowny ch∏opcze! GdybyÊ
jeszcze raz odwiedzi∏ Jerozolim´, to przyjdê tylko do mnie. My dwaj ∏atwo si´ dogadamy. A gdyby twoi Rodzice mi´li jakieÊ ˝yczenie, niech si´ zwrócà bezpoÊrednio do mnie! Nazywam si´ Nikodem!”.
7. Ja równie˝ uÊcisnà∏em serdecznie jego r´k´ ze s∏owami: „GdybyÊ si´ znalaz∏ kiedyÊ
w Nazarecie, to z ca∏ego kolegium ty b´dziesz jedynym, który mnie zawsze znajdzie. A gdybyÊ
mia∏ jakieÊ ˝yczenie, przyjdê do nas, pomog´ ci w ka˝dej sprawie. Zresztà przyjmuj´ twojà dobrà
wol´, jako fakt ju˝ dokonany.
8. A poniewa˝ jesteÊ równie˝ sta∏ym przewodniczàcym wszystkich obywateli Jerozolimy,
to miej oko na to, aby arcykap∏an opanowany ˝àdzà w∏adzy, zbytnio nie dr´czy∏ narodu zarówno
w Âwiàtyni, jak i poza nià, gdy˝ by∏bym zmuszony wykonaç sàd nad tym miastem przed czasem.
9. Nie zapomnij mnie! Na imi´ mi Jezus Emmanuel, a mój Duch nazywa si´ Jahwe Sabaoth. Teraz wiesz, czego si´ trzymaç ! Ufaj mi i polegaj na mnie, a Êmierci nie ujrzysz !”.
10. Kiedy Nikodem us∏ysza∏ te s∏owa, cieszy∏ si´ do g∏´bi swej duszy; ale tej radoÊci nie
okazywa∏ przed swoimi kolegami.

Rozdzia∏ trzydziesty pierwszy
1. Rzymianin przez chwil´ g∏´boko si´ zastanawia∏ i w koƒcu rzek∏ donios∏ym g∏osem: „Teraz pos∏uchajcie i mnie! Sàdzàc z tego, co s∏ysza∏em i widzia∏em przez trzy dni, uwa˝nie obserwujàc tego ch∏opca, dochodz´ do przekonania, ˝e jest on pod ka˝dym wzgl´dem innà istotà ani˝eli my n´dzni, s∏abi i Êmiertelni ludzie tej ziemi.
2. Je˝eli chodzi o ziemskie okolicznoÊci jego przyjÊcia na Êwiat, nale˝y on do narodu ˝ydowskiego. Wobec tego podlega∏by on cz´Êciowo prawom Âwiàtyni, a równoczeÊnie, jak ka˝dy
inny ˚yd naszym ustawom. Stwierdzi∏em jednak ponad wszelkà wàtpliwoÊç, ˝e duch tego ch∏opca jest w gruncie rzeczy podstawà wszelkiego ustawodawstwa paƒstwowego jak i wszelkiego
wspó∏˝ycia narodu, a tak˝e narodów mi´dzy sobà. Duch jego jest ponad to podstawà wszystkich
praw, tak˝e i przyrody, praw, których z∏o˝onoÊçi w ca∏ej swej pe∏ni nie zg∏´bimy ani w zakresie
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materii, ani w kr´gach duchowych sfer. Jest On zarazem niewyobra˝alnie màdrym i najsprawiedliwszym s´dzià. W Jego istocie nie mo˝na dopatrzeç si´ najmniejszej niedoskona∏oÊci, nawet
pozornej. Jak˝e mo˝na go wobec tego poddaç naszym sàdom, kiedy a˝ rzuca si´ w oczy, ˝e jest
On Panem wszelkiego ustawodawstwa”.
3. Dlatego oÊwiadczam uroczyÊcie, ˝e stoi On wolny i niezale˝ny ponad wszystkimi naszymi ustawami, ma∏o wa˝nymi przepisami Êwiàtynnymi. Oznajmiam wobec wszystkich z ca∏à
stanowczoÊcià, ˝e Âwiàtynia ta, nie jest godna goÊciç w swoich murach Jego Âwi´tà Osob´. Ilekroç raczy∏by On odwiedziç Jerozolim´, zostanie jak najserdeczniej przyj´ty w moim, czystym
pa∏acu z najwi´kszymi honorami, które oddawaç potrafià Êmiertelnicy NieÊmiertelnemu
i Wszechmogàcemu Bogu!
10. Rodzice mojego cia∏a, podobnie, jak inni rodzice, oczekiwali mnie we wspomnianej gospodzie, wiedzàc, ˝e ich tam znajd´. Poniewa˝ jednak mój ojczym Józef zamówi∏ u Êlusarza
z Damaszku kilka nowych narz´dzi, a wiedzàc, ˝e ten nie wykona tych narz´dzi na poczekaniu,
poleci∏ swoim krewnym i innym znajomym Nazarejczykom, aby mnie zabrali ze sobà do najbli˝szego postoju. Oboje umówili si´, ˝e jeÊli wypadnie im czekaç na narz´dzia, nie powrócà do Jerozolimy, choç ona by∏a im nie po drodze.
11. Tak postanowiono i tak zrobiono. Oboje doÊç d∏ugo musieli czekaç, a kiedy wreszcie
przybyli na umówione miejsce postoju, zobaczyli co prawda du˝o znajomych z Nazaretu oraz
krewnych, ale mnie mi´dzy nimi nie by∏o. Sàdzili wi´c, ˝e przy∏àczy∏em si´ do grupy, która wczeÊniej ruszy∏a w dalszà drog´ do doÊç odleg∏ego postoju, gdzie mo˝na by∏o przenocowaç. Rodzice moi byli tego pewni i bez poÊpiechu szli dalej do nast´pnego miejsca postoju. Okaza∏o si´
jednak, ˝e i tam mnie nie by∏o.
12. Wobec tego wczesnym rankiem szli dalej do nast´pnej gospody, która znajdowa∏a si´
znacznie dalej; ale i tam niczego si´ nie mogli dowiedzieç o mnie. Wrócili wiàc do Jerozolimy
i wstàpili do naszej gospody, gdzie uspokojono ich wiadomoÊcià, ˝e Jestem. Zaraz mnie zobaczyli i zrobili mi ma∏e wymówki “.
13. Powiedzia∏ Rzymianin: „Jak to” zrobili ci wymówki””.
14. Rzek∏em: „Ach, musia∏oby to staç si´, co przepowiadali prorocy. Potem wypowiem
swoje zdanie, które dla nich b´dzie bardzo pouczajàce”.

Rozdzia∏ trzydziesty drugi
1. W tym momencie s∏uga Êwiàtynny wprowadzi∏ moich Rodziców do naszej sali zebraƒ.
Rodzice moi bardzo si´ zdziwili widzàc mnie wÊród tylu dostojników i uczonych.
2. Pierwsze pytanie Rzymianina by∏o, czy jestem ich synem”
3. Rodzice z wielkà radoÊcià odpowiedzieli twierdzàco. A Maryja nie w tym celu, aby czyniç mi zarzuty, tylko dlatego, aby si´ troch´ pochwaliç przed tymi dostojnikami, jako moja Matka
- odezwa∏a si´ do mnie najczulszym g∏osem: „Najdro˝szy Synu, dlaczego nam to uczyni∏eÊ” Bli-
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sko trzy dni szukaliÊmy Ciebie z wielkim niepokojem!”
4. Odpowiedzia∏em: „Jak˝e mogliÊcie tak postàpiç” Ju˝ w domu uprzedzi∏em was, ˝e tu
b´d´ musia∏ dokonaç tego, co jest wolà mego Ojca w niebie”.
5. S∏yszàc to oboje zamilkli i zapisali sobie te s∏owa g∏´boko w sercu.
6. Teraz Rzymianin wyjaÊni∏ im szczegó∏owo, co mówi∏em, czego dokona∏em i to, ˝e
wszystkich zadziwia∏em swojà màdroÊcià oraz pot´gà swoich s∏ów, a tak˝e woli. Przyzna∏ ˝e on,
jako jeden z czo∏owych autorytetów rzymskiego Imperium, rezyduje w Jerozolimie i bezgranicznie mnie pokocha∏. Gotów jest przysporzyç moim Rodzicom wszelkich mo˝liwych korzyÊci.
7. Szczególnie Józef zachwycony by∏ tà propozycjà, którà przyjà∏ z wielkà wdzi´cznoÊcià.
Ofiarowa∏ on swoje us∏ugi w razie potrzeby, jako cieÊla i architekt. Wkrótce potem Rzymianie zlecili jemu wykonanie wielkich prac budowlanych w Jerozolimie i poza nià. Zamówiono u Józefa
nawet nowy fotel s´dziowski w rzymskim stylu, za który wynagrodzono mu bardzo hojnie.
8. Tak˝e wielki bogacz Szymon z Betanii ofiarowa∏ Józefowi, zanim zebrani opuÊcili Âwiàtyni´, swojà najserdeczniejszà przyjaêƒ. Potem wszyscy wstali szykujàc si´ do odejÊcia.
9. RównoczeÊnie wstali tak˝e Êwiàtynni, oddajàc Rzymianinowi g∏´boki uk∏on i wyszli. Zosta∏ tylko Nikodem. Ten odprowadzi∏ nas dumnie, a˝ do wielkiego pa∏acu Rzymianina. Rzymianin
zaÊ upar∏ si´, by zatrzymaç nas przez noc u siebie i zgotowaç nam wykwintnà ucztà. Musia∏em
b∏ogos∏awiç jego ˝on´ i wszystkie jego dzieci.
10. (Rzymski s´dzia): „Teraz dopiero spotka∏o mój dom najwi´ksze szcz´Êcie i najwy˝szy
zaszczyt; albowiem odwiedzi∏ i b∏ogos∏awi∏ go Pan wszystkich Panów, Król wszystkich Królów
i Cesarz wszystkich Cesarzy!”.
11. ¸atwo sobie wyobraziç, ˝e moi Rodzice byli tymi s∏owami bardzo wzruszeni i zawsze
mi´li t´ scen´ ˝ywo w pami´ci.
12. Potem zaprowadzono nas do jadalni, gdzie czeka∏a nas wspania∏a uczta, która przyda∏a si´ w pierwszym rz´dzie moim zm´czonym i g∏odnym Rodzicom.
13. Wieczerza trwa∏a doÊç d∏ugo i Maryja spe∏niajàc proÊb´ Rzymianina opowiada∏a w tym
czasie zdarzenia zwiàzane z moim pocz´ciem i moimi urodzinami oraz du˝o epizodów z moich
dzieci´cych lat. Rzymianin s∏uchajàc tych opowiadaƒ zrywa∏ si´ cz´sto i w koƒcu zawo∏a∏ oburzony:
14. (Rzymski s´dzia): „I o tym wiedzà te gud∏aje Êwiàtynne, a jednak nie wierzà”!”
15. Po wieczerzy poszliÊmy spaç, a nast´pnego dnia Rzymianin postara∏ si´ o bardzo wygodny pojazd, który zawióz∏ nas, a˝ do Nazaretu. Obficie te˝ zaopatrzy∏ Józefa w pieniàdze na
podró˝. Szymon towarzyszy∏ nam do Galilei, gdzie za∏atwia∏ swoje sprawy. W ten sposób wróciliÊmy zdrowi i cali do Nazaretu. Na tym koƒczy si´ opis trzech dni, które sp´dzi∏em w Êwiàtyni.
16. „Wiadomo wam, ˝e do trzydziestego roku ˝ycia rzadko zdradza∏em si´ z mojà bosko-
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Êcià. Tym samym koƒcz´ jedynà w∏aÊciwà i prawdziwà relacj´ z owych trzech dni sp´dzonych
w Êwiàtyni. Szcz´Êliwy ten, kto czytaç jà b´dzie z wiarà, w sercu, zdob´dzie du˝o b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego. To mówi´ Ja, Wasz Pan.

Amen
A m e n * A m e n.

R O Z D Z I A ¸ 33
Koƒcowe s∏owa Jakuba Lorbera z 13 stycznia 1860r.
(Niech stanà si´ i Twoimi s∏owami)
O Panie, pozwól, ˝e ja, n´dzny grzesznik, sk∏adam Ci moje goràce podzi´kowanie za tak
wspania∏e, najwy˝sze i dotychczas niespotykane objawienie, którego nie jestem godzien, ani ja,
ani ca∏y Êwiat!
Skoro Ty, o Panie, wyÊwiadczy∏eÊ nam tym objawieniem tak niezwyk∏à i niezas∏u˝onà
∏ask´, to spraw, aby to objawienie stanowi∏o równie˝ b∏ogos∏awieƒstwo dla nas wszystkich,
którzy wierzymy w Ciebie ca∏à duszà i kochamy Ci´ ca∏ym sercem. Wybacz nam zarazem
wszystkie nasze tak liczne niedoskona∏oÊci; wzmocnij naszà mi∏oÊç do Ciebie i do naszych biednych braci. Spraw, abyÊmy przy ka˝dej sposobnoÊci, przez Twoje NajÊwi´tsze Imi´ pokrzepiali
serca przygn´bionych i um´czonych braci.
O Panie, przez wielkà Twojà Mi∏oÊç wspomnij tak˝e na Twojego pokornego s∏ug´ na ziemi
i zechciej przyjàç moje najgor´tsze podzi´kowanie za wszystkie dobrodziejstwa, na które nie
zas∏u˝y∏em, Za dobrodziejstwa, którymi mnie zawsze tak hojnie obsypywa∏eÊ! Spraw, aby z kolei
moje b∏ogos∏awieƒstwo, które przekazuj´ licznym ubogim, potrzebujàcym i uciÊnionym, jak i
wszystkim Twoim prawdziwym przyjacio∏om i moim dobroczyƒcom, by∏o skuteczne przez Twoje
Imi´ i w po∏àczeniu z Twoim b∏ogos∏awieƒstwem!
Tobie wszelka chwa∏a i ca∏a nasza mi∏oÊç przez wieczne czasy! Niech si´ stanie tylko
Twoja Âwi´ta Wola!
W najg∏´bszej skrusze Twój s∏uga, najmniej godny Twojej ∏aski.
*

*

*

Co czytaç “
Z tym pytaniem zwróç si´ pod adres:

CATHOLIC PUBLISHING
P.O. Box. 1416 „Stn. A”
London - Ontario - Canada
N6E - 5M2

Katolockie Publikacje
“Powrót do Natury”
80-345 Gdaƒsk ul. Pomorska 86d
tel. (058) 556 33 32
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