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Z .  T ó t h  C s a b a  ( P é c s ) :   

Joannes Trithemius: A hét másodlagos okról 

 

1. Bevezető ismertetés: „Hét Másodlagos Ok” a felébredésre 
 

„Az angyalok Isten csöndjének hírnökei, s az Ő rejtett ragyogásának sugarai.” 

Dionysius Areopagites: Az isteni nevekről, IV. 2. 

 

Régisége ellenére időszerűnek tekinthetjük Johann Heidenberg (1462-1516), azaz a szülő-

városáról, Trittenheimről latinul „Trithemiusnak” nevezett bencés apát „angyali” világkróniká-

jának magyar nyelvű megjelentetését. A kis írás kezdeményei ott vannak már a Steganographia 

című, titkosírásról szóló könyvének harmadik részében, majd azt követően adta ki, hogy 1506-

ban el kellett hagynia a sponheimi bencés kolostort, – melynek 21 éves korától volt a vezetője 

– és a würzburgi Schottenkloster, vagy Szt. Jakab kolostor apátja lett. Trithemius, felhasználva 

Abraham Ibn Ezra, Peter d’Abano és mások műveit, egy ősi, hermetikus hagyományt közvetít, 

mely az „égi-földi” ritmusok ismeretén alapul, s a De Septem Secundeisben a „világ teremtésé-

től”, i. e. 5205-től számítva bemutatja, hogy a hét planéta szellemei hogyan vezetik az emberi-

ség korszakait, 7 x 354 évente és 4 havonta visszatérő ciklusokon át.  

Mármost, ennél egyszerűbb dolgokban is nehéz konszenzust elérni, és joggal kérdezhetjük, 

hogy miért épp ennyi ideig kormányoznak az angyalok etc, de most elégedjünk meg azzal, hogy 

létezik egy teljesebb, érzékfeletti megismerés, amely felfedi a külvilág, a kozmosz szellemi 

alapjait, s ezt ma újra meg kell tanulnunk felfogni; mindenesetre bizonyító erejű lehet az angyali 

korszakvezetések zenitjeinek, középső időszakainak egybevetése a történeti eseményekkel (ld. 

táblázat hátul). A „küszöbön” túlról származó „angyaltan” megjelenik Szt. Pál leveleiben 

(Róm. 8,38, 1.Thessz. 4,16, Efez. 1,21, 3,10, Kol. 1,16, 2,15, Zsid. 2,5-7, 9,5), és athéni tanít-

ványa, Dionysius Areopagites híres műveiben (Az isteni nevekről, IV. 2,4., VIII. 5, A mennyei 

hierarchiákról, IV. 4, VIII. 2, IX. 2,4; ld. még Scotus Eriugena, Aquinói Tamás, Corpus Her-

meticum, Enoch Könyve, vagy a Sybilla-könyvek, II. 265). 

A „Hét Másodlagos Okról” szóló munka talán legérdekesebb adata számunkra, hogy 1880 

táján fejeződik be, amikor véget ér Gabriél kormányzása, és elkezdődik ismét Michaelé, akiről 

János apostol Jelenések Könyve közli, hogy ő fogja letaszítani a „Sárkányt” a mennyből a 

földre, vagyis az emberekhez közeli, alsóbb szellemi világba (Ján. Jel., 12,7-12).  

Mivel Trithemius szerint az előző Michael-korszak a messzi ókorban volt (v. ö. Dán. 10,21, 

12,1), így János apostol rejtélyes leírása épp 1880 tájára tehető. Ezt tekinthetjük akár egy nagy 

segítségnek is, ha korunkat szellemi értelemben el akarjuk helyezni, hol is tartunk, merre me-

gyünk ma? Mert a 19. század vége óta a világ színpadán valóban különös erővel kiéleződtek az 

ellentétek a „haladás” és „maradás”, jobb és bal „oldalak”, Kelet és Nyugat, idealizmus és ma-

terializmus dilemmái ürügyén, melyek eltakarják a rejtettebb, de már győztes alakot, Michaelt, 

a Nap-Krisztus Angyalát, aki számára csak egyetlen emberiség létezik, s aki a nagykorú, felelős 

emberiségre vár, hogy a valódi „tiszta forrásból” merítsen, míg „idelent” a „látványosabb mű-

sort” pro és kontra létrehozó „Sárkányt” vehetjük észre, „aki” csak partikularitásokban, „vé-

gességekben”, „pártokban” tud gondolkodni. Vagyis itt van az emberi lélek, szellem és a tettek 

valódi fénye és melege, és itt vannak a „fénybe öltözött” sötétség számító, hideg, álszent mes-

terkedései, vad, provokatív tobzódásai, természetesen számtalan árnyalattal, szintekkel a kettő 

között, sőt az erők keveredésével bennünk, ami sokszor igen nehezen megítélhető „frontokat”, 
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alternatívákat eredményez, és szükség van minden józan, elfogulatlan megkülönböztető képes-

ségünkre.  

Úgy tűnik, jelenleg, túl a „jó és rossz” sablonos felfogásán, fokozottan ez választásaink 

sine qua nonja: Michael-Krisztus vagy Sárkány-Antikrisztus, az emberiség őseredeti rendelte-

tése, a fejlődés valódi szellemi és szociális útjai, hogy a Föld a Szeretet és Igazság kozmosza 

legyen – vagy az önzések különféle pankrációi, melyek az elmúlt 100 esztendőben többször 

vezettek minden eddiginél apokaliptikusabb felfordulásokhoz e világban, és kinek is használt?  

A Michael-korszak 2058 körül ér tetőpontjára, s el kell hozzon egy széleskörű, sőt globális 

társadalmi összefogást a nyíltan és „fedetten” negatív tendenciák megfékezésére. Trithemius 

művét kiegészíthetjük Dr. Rudolf Steiner kutatásaival (Michael’s Mission, Michaelmas, 

Anthroposophical Leading Thoughts, www.rsarchive.org), vagy részben C. G. Harrison közlé-

seivel (The Transcendental Universe, www.archive.org, ford. Z.T.Cs., 2015), és Szt. Malakiás 

pápa-jóslataival is (Lignum Vitae, 1595, De Summis Pontificibus).  

 

2. Joannes Trithemius: A hét másodlagos okról, avagy a szellemi intelligenci-

ákról, akik Isten vezetésével kormányozzák a világot A.D. 1508.51 

 
 

 

                                                 
51 Z. Tóth Csaba fordítása. A fordítás a latin kiadás (1567): www.books.google.com és az angol kiadás (1647): 

www.esotericarchives.com (Joseph H. Peterson, 1998) alapján készült. Címlap-terv forrása: Hermetis Trismegisti 

Erkäntnüß der Natur Und Des darin sich offenbahrenden Grossen Gottes, másképp Corpus Hermeticum (kiadta: 

Alethophilo, Hamburg, 1706, http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/content/titleinfo/22050, belcímlap), és 

Geheime Figuren der Rosenkreutzer (Altona/Hamburg, 1788, http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-

bin/HistSciTech/HistSciTech, 0003.pdf, p. 15, kereszt a háromszögben). 

http://www.rsarchive.org/
http://www.archive.org/
http://www.books.google.com/
http://www.esotericarchives.com/
http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/content/titleinfo/22050
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech
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Ajánlás Maximilián császárhoz 

Legbölcsebb Császár! A régiek közül számosan úgy tartják, hogy e világot, melyet az Első Ért-

elem, azaz Isten irányít, Másodlagos Intelligenciák kormányozzák, s az orvostudorok szerint az 

eget és a földet kezdettől fogva a Hét Planéta Hét Szelleme vezeti. Ezek közül mindegyik há-

romszáz és ötvennégy esztendeig és négy hónapig uralkodik, sorrendben. Ezt sokan a legtanul-

tabb emberek közül elfogadják; véleményüket jómagam nem erősítem meg, de átnyújtom, hogy 

megismerje legszentebb Felséged. 

 

 

 

Az első Angyalt, vagyis a Szaturnusz Szellemét Orifiél-

nek nevezik, akinek Isten elrendelte, hogy a teremtés 

kezdetétől kormányozza a világot, s aki a kormányzását 

elkezdte Március hó 15. napján, a világ első évében, és 

ez tartott 354 évig és 4 hónapig. Orifiel neve azonban 

inkább a hivatalát jelöli, mintsem a természetét. Szelle-

mét tükrözik cselekedetei: uralma alatt az emberek kez-

detlegesek voltak, kietlen és puszta helyeken laktak, ál-

latok módjára. Ezt nem kell bizonyítanom, kiviláglik a 

Teremtés Könyvéből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A világ második kormányzója Anaél, a Vénusz Szelleme, 

aki Orifiél után kezdett uralkodni, a világ 354. évében, és 

négy hónap teltével, azaz Június 24. napján, és uralkodott 

354 évig és 4 hónapig, a világ teremtésének 708. évéig, 

ahogy megjelenik a korok számításai szerint. Anaél ural-

kodása alatt az emberek civilizáltabbak lettek, házakat 

építettek, városokat emeltek, feltalálták a kézműves mes-

terségeket, a szövést, fonást, ruhakészítést, és bőségesen 

elfoglalták magukat a test örömeivel, feleségül vették a 

nőket, s tagadták Istent, számos dologban elhagyva a ter-

mészetes egyszerűségüket. Feltalálták a sportokat, éne-

keltek a hárfa [cithara] zenéjére, és kitaláltak mindenfé-

lét, ami a Vénusz imádatához és befolyásához tartozott. 

És az emberek életének ez a féktelensége folytatódott egé-

szen az Áradásig, amelynek oka a romlottságuk volt. 
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A harmadik Zachariél, a Jupiter Angyala, a világot az 

Ég és a Föld Teremtése 708. évében és nyolc hónap 

teltével kezdte kormányozni, azaz Október 25. napjá-

tól [a régi tavaszi évkezdet szerint, mint október neve 

is mutatja, ami nyolcadikat jelent], és uralkodott 354 

évig és négy hó-napig, a világ teremtésének 1063. 

évéig. Vezetése alatt az emberek mindenekelőtt el-

kezdtek uralmat bitorolni egymás felett, vadászattal, 

sátrak készítésével foglalkoztak, és a testüket minden-

féle ruhával ékesítették. Nagy megoszlás keletkezett a 

jó és a gonosz emberek között, a jók Istenhez fordul-

tak, mint Énoch, akit az Úr elragadott a Mennybe; a 

gonoszok a testi örömök kelepcéjébe futottak. 

Zachariél uralma alatt az emberek kezdtek még civi-

lizáltabbak lenni, követve a Véneik törvényeit és pa-

rancsolatait, és jó útra tértek a korábbi vadságukból; 

eme Angyal uralma alatt halt meg Ádám, az első em-

ber, s minden utódjára hagyta testamentumát, hogy 

egyszer mind-annyian meghalunk. Különböző művé-

szetek és találmányok ekkortól jelennek meg először, 

amint a Történetírók a legvilágosabban tanúsítják. 

 

 

A világ negyedik kormányzója Rafaél volt, a Merkúr 

Szelleme, s korszaka az Ég és Föld Teremtése 1063. 

évében, Február 24. napján kezdődött, és tartott 354 

évig és négy hónapig, a világ 1417. évének 4. hónap-

jáig. Ebben az időben találták fel az Írást, és a betű-

ket a fák és növények alakjára formálták meg, ami 

egy idő múltán egyre tökéletesebb lett, s a népek a 

kedvük szerint változtatták az alakjukat. A hangsze-

rek használata Rafaél uralma alatt kezdett elter-

jedni, ugyanígy a kereskedelem is először jelent meg 

az emberek között. A vakmerőség ebben az időben 

vezetett a hajózás vagy tengerészet megjelenéséhez 

és sok más hasonló dolgokhoz. 
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A világ ötödik kormányzója Samaél volt, a Mars Angyala, aki 

a világ 1417. évének Június hó 26. napján kezdte uralmát, 

mely tartott 354 évig és négy hónapig, a világ 1771. évének 

nyolcadik hónapjáig. Uralma és kormányzása alatt az embe-

rek felvették a Mars természetét, és ennek az angyalnak az 

uralma alatt, a világ 1656. évében történt a világméretű ára-

dás, ahogy a Genezis Könyvében megjelenik. Mint megfigyel-

hető, és a régi Filozófusok elmondják, amikor Samaél, a Mars 

Angyala uralkodik, a Birodalmak állapota jelentősen megvál-

tozik. Vallások és Szekták váltják egymást, megváltoznak a 

törvények, a fejedelemségek és Királyságok idegenek kezére 

kerülnek, amiről könnyen tudomást szerezhetünk a történeti 

könyvekből. Azonban Samaél az uralmának nem a legelején 

nyilatkoztatja meg tulajdonságait vagy szokásait, hanem ami-

kor elérkezik kormányzásának középső szakaszába, s így van 

ez a többi Planéta Szellemeinél is (amint ez kiderül a történet-

írók műveiből), amikor leküldik erőiket a csillagaik természete 

szerint, és e világ alsóbb testeiben működnek. 

 

A világ hatodik kormányzója Gabriél, a Hold Angyala, aki az-

után kezdte uralmát, hogy a Mars Samaél-je befejezte, azaz a 

világ 1771. évének nyolcadik hónapjában, Október hó 28. 

napján, és 354 év 4 hónapig vezette a világ ügyeit, a világ 

2126. évéig. Az emberek ezekben az időkben ismét megsoka-

sodtak, és számos várost építettek, és meg kell jegyeznünk, 

hogy a Héberek azt állítják, hogy az általános vízözön a világ 

1656. évében a Mars irányítása alatt történt. De a Septuaginta 

magyarázói, Isidorus és Béda megerősítik, hogy az Áradás a 

világ 2242. évében volt, Gabriél, a Hold Szellemének uralma 

alatt, ami nekem sokkal közelebbinek látszik az igazsághoz, de 

a jelen munkában nem térek ki erre. 

 

A világ hetedik kormányzója Michael, a Nap Angyala volt, aki 

az általános számítás szerint a világ 2126. évében, Február hó 

24. napján kezdte kormányzását, mely 354 évig és négy hóna-

pig tartott, a világ 2480. évéig és négy hónapig. A Nap Angya-

lának uralma alatt, mint a Történeti művek egyetértenek eb-

ben, először voltak Királyok a halandó emberek között, akik 

közül Nemroth volt az első, erős vággyal az uralkodásra a tár-

sai felett. Az emberek bolondsága révén sok Isten imádatát ve-

zették be, és a jelentéktelen Fejedelmeiket kezdték Istenként 

tisztelni. Különböző tudományokat kezdtek feltalálni ettől az 

időtől, úgymint a Matematikát, Csillagászatot, Mágiát, és a 

korábban egyedül Istennek kijáró tiszteletet most különféle te-

remtményeknek adták, s az igaz Isten ismerete lassanként fele-

désbe merült az emberek babonái miatt. Ekkortól találták fel 

az építészetet, és az emberek kezdték jobban felhasználni a po-

litikát, mind a polgári intézményeikben, mind életmódjukban, 

vagy szokásaikban. 
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Ezután sorrendben nyolcadiknak ismét Orifiél, a Szaturnusz Angyala kezdte kormányozni 

a világot Június hó 26. napján, a világ 2480. évében és négy hónap teltével, és folytatta a világ 

kormányzását e második visszatérésekor 354 év és négy hónapig, a világ 2834. évének nyolca-

dik hónapjáig. Ennek az Angyalnak az uralma alatt a népek megsokasodtak, és a földet felosz-

tották Területekre; számos Királyságot alapítottak, felépült a Bábel Tornya, majd a nyelvek 

összezavarodása után összeomlott, az emberek szétszóródtak a föld minden részébe, és kezdték 

megművelni a földet, szántóföldeket hoztak létre, magot vetettek, szőlőt telepítettek, fákat ültet-

tek, és serényebben dolgoztak az élelmük megszerzéséért. Ettől az időtől kezdve jelent meg leg-

elsőként a Nemesség, amikor az emberek életmódjukban és bölcsességükben kiváltak a többi 

ember közül, elnyerve a dicsőség jelvényeit a föld nagyjaitól, mint érdemeik jutalmát. Ekkortól 

kezdték először felismerni a világ egészét az emberek, miközben a népek mindenütt megsoka-

sodtak, számos Királyság jött létre, és ezután különféle nyelvek.  

 

Sorrendben a világ kilencedik kormányzója ismét Anael volt, a Vénusz Szelleme, aki az Ég 

és Föld teremtésének 2834. évében és nyolc hónap teltével, Október 29. napján kezdett ural-

kodni, és 354 évig és négy hónapig kormányzott, a világ 3189. évéig. Ezekben az időkben az 

emberek, elfeledve az igaz Istent, elkezdték tisztelni a halottakat, és istenként imádták a szob-

raikat, mely eltévedelyedés több mint kétezer évig megfertőzte a világot. Az emberek most kü-

lönös és drága ékszereket kezdtek készíteni, hogy feldíszítsék magukat, és többféle Hangszert 

találtak fel. Ismét túlzásba vitték a test vágyainak és örömeinek hajhászását, és az isteneiknek 

szobrokat és templomokat emeltek. Ezekben az időkben a boszorkányságot és varázslást először 

Soroaster, a Baktriaiak Királya találta fel (és még sok mást), akit Ninus, Asszíria Királya há-

borúban legyőzött.  

 

Tizediknek Zachariél, a Jupiter Angyala kezdett ismét uralkodni, az ég és föld teremtésének 

vagy megalkotásának 3189. évében, Február hó utolsó napján, és szokás szerint 354 évig és 

négy hónapig kormányzott, a világ 3543. évéig és négy hónapig. Ezek boldog idők voltak, mél-

tán nevezhetők aranykornak, mivel bőségében voltak hasznos dolgok, melyek nagyban hozzá-

járultak az emberiség gyarapodásához, rendkívüli szépséget és nagyszerűséget adván e világ 

dolgainak. Ugyancsak ebben az időben adta Isten Ábrahámnak a Körülmetélés Törvényét, és 

először ígérte meg az emberiség Megváltását, az Ő Egyszülöttjének Megtestesülése által. Ettől 

az időtől fogva lett hírneves király Árkádiában Jupiter, akit Lisaniának is neveztek, Ég és Föld 

Fiának és Istennek, s aki először adott törvényt az Árkádiaiaknak, nagyon civilizálttá téve őket 

viselkedésükben és életmódjukban, istentiszteletre tanította őket, templomokat állított nekik, 

papsággal, és számos jótéteményt tett az emberiségnek, melyek miatt Jupiternek nevezték el, és 

halála után Istenként tartották számon. Heber, azaz Ierar fiaitól vette eredetét, mint a régi tör-

téneti könyvek feljegyzik. Prometheus, Athlantis [Atlas] fia is ennek az Angyalnak a kormány-

zása alatt tette bölccsé és tudóvá, emberiessé, udvariassá a durva és tudatlan embereket, akik 

tanulttá és illemtudóvá lettek; ő tette lehetővé a művészet által, hogy a képek maguktól mozog-

janak. Elsőként ő találta fel a Gyűrű, Jogar és Korona [diadem] használatát és az összes Királyi 

ékszert. Ezekben az időkben sok kiváló, joviális ember volt; a férfiak voltak a legbölcsebbek, és 

a nők is, akik ismereteik alapján számos hasznos találmányt adtak az emberiségnek. Mikor 

meghaltak, Istenként tisztelték a nagy bölcsességük miatt, mint Phoroneust, aki a Görögök kö-

zött elsőként alapított törvényeket és szabályokat, ahogy Sol, Minerva, Ceres, Serapis az Egyip-

tomiak között, és még számosan rajtuk kívül. 

 

Tizenegyedik a sorrendben Rafaél, a Merkúr Szelleme, aki ismét átvette a kormányzást a 

világ 3543. évében, Július hó első napján, és folytatta 354 évig és négy hónapig, ég és föld 

teremtésének 3897. évéig és 8 hónapig. Ezekben az időkben, mint nyilvánvaló a régiek történeti 
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könyveiből, az emberek még komolyabban foglalkoztak a bölcsesség tanulmányozásával, s kö-

zöttük a legtanultabb és legkiválóbb emberek voltak Mercurius, Bacchus, Omogyrus, Isis, 

Inachus, Argus, Apollo Cecrops, és sokan mások, akiknek csodálatos találmányai előrevitték a 

világot, és bőséget hoztak. Számos bálványimádó babona is keletkezett ezekben az időkben. 

Bámulatos módon megnövekedett a boszorkányság, a varázslatok, és ördögi ábrázolások mű-

vészete, és akár kifinomultak voltak, azaz feltalálásnak tulajdoníthatók, vagy akár a Merkúr 

fortélyának, rendkívül megnövekedtek. Mózes, a Héberek legbölcsebb vezetője, számos dolog 

és mesterség kiváló ismerője, az egyetlen igaz Isten imádója, megszabadította Izrael népét az 

Egyiptomi szolgaságból, és biztosította szabadságukat. Ettől az időtől uralkodott Janus Itáliá-

ban, majd utána Szaturnusz, aki bevezette népénél a föld trágyázását, és Istenként tartották 

számon. Ezidőtájt találta fel Cadmus a görög betűket, vagy írásjeleket, és Evander leánya, Car-

mentis a latint. A Mindenható Isten Rafaél, a Merkúr angyalának kormányzása alatt Mózes 

keze által adta népének írásban a Törvényt, amely tanúságot tett KRISZTUSRÓL, eljövendő szü-

letéséről és testben való megjelenéséről. Ekkor keletkezett a világban a vallások csodálatos 

sokfélesége, virágoztak a Sibyllák, Próféták, Aruspicek, akik az állatok belsejéből jövendölnek, 

Mágusok, Váteszek, mint az eritreai, delphoi, frígiai Sibylla, és mások. 

 

Tizenkettedik a sorban ismét Samael, a Mars Angyala, aki a világ 3897. évében, a nyolca-

dik hónapban, Október hó második napján kezdett uralkodni, és uralkodásának ideje 354 év és 

négy hónap volt, a 4252. évig, akinek uralma alatt történt Trója nagy és leghíresebb lerombo-

lása Kisázsiában, és csodálatos átalakulások, birodalmak változása, számos Királyság átala-

kulása, városok alapítása, mint Párizs, Moguntiae [Mainz], Carthago, Neapolis [Nápoly], és 

még sok más ezeken kívül. Sok új királyság is alakult, a Lacedaemoniákoké, Corinthiaiaké, 

Hébereké, és másoké. Ezekben az időkben az egész világon nagyon nagy háborúk folytak, Ki-

rályok és népek ütközetei, Birodalmak változásai. A Velenceiek ettől az időtől számítják népük 

és városuk eredetét a Trójaiaktól. Sok más nép Európában és Ázsiában ugyancsak a Trójaiaktól 

kívánja származtatni magát, aminek úgy gondolom annyi hitelt lehet adni, amennyivel ők ma-

guk meggyőznek az igazságról, elégséges bizonyítékot és tanúságot adva. Az érvek, amit Ne-

mességükre és Ősiségükre felhoznak, azonban felületesek, növelni akarják a saját tekintélyüket, 

mintha Trója pusztulása előtt nem lettek volna népek, vagy nemzetek Európában, vagy mintha 

a Trójaiak között nem lettek volna parasztok vagy bohócok. Ennek az Angyalnak az uralma 

alatt Saul lett a Zsidók első királya, utána Dávid, akinek fia, Salamon Király az igaz Isten 

templomát építette Jeruzsálemben, amely az egész világon a leghíresebb és legdicsőbb volt. 

Ettől kezdve Isten Szelleme híressé tette és megvilágította az Ő prófétáit, kegyelmének legbősé-

gesebb fényével, és ezek nem csupán előre megjövendölték a Megváltó Úr testet öltését, hanem 

sok más dolgot is, mint a szent Történeti művek tanúsítják, közöttük Nátánt, Dávid király fiát, 

Gadot, Asaphot, Achiast, Semeiast, Asariast, Anant, és sokan másokat. A görög költő, Homerus, 

Trója pusztulásának megéneklője, és Dares Phrygius, Dictis Cretensis, akik letűntek és hason-

lóképpen írtak, nagyjából ebben az időben éltek. 

 

Tizenharmadjára Gábriél, a Hold szelleme kezdte ismét kormányozni a világot, a minden-

ség eredetétől számított 4252. évben, Január hó 30-án, és uralkodott 354 évig és négy hónapig, 

a világ 4606. évéig és négy hónapig. Ebben az időben számos híres és kiváló Próféta volt a 

Héberek között, mint Éliás, Elizeus, Micheas, Abdias, és sokan mások. Sok változáson ment át 

a Héberek királysága. Lycurgus törvényeket és szabályokat adott a Lacedaemoniáknak. Cape-

tus Sylvius, Lyberius Sylvius, Romulus Sylvius, Procas Sylvius, Numitor, Itáliai királyai virá-

goztak e szellem uralma alatt, és sok más királyság újonnan jelent meg, mint a Lydeké, Médeké, 

Macedonoké, Spártaiaké, és másoké. Az Asszír birodalomnak Sardanapal idején vége lett. Ha-

sonlóképpen a Macedónok királysága elhamvadt. Különféle törvényekkel terhelték az embere-

ket, az igaz Isten tiszteletét tagadták, és a hamis Istenek vallását nagyban terjesztették. Róma 



26 
 

városa e szellem uralma alatt épült, a világ 4484. évében, amely Gabriél Angyal 239. éve volt, 

végetért a Sylvanusok királysága Itáliában, és kezdődött Rómáé, ezekben az időkben. Ekkor élt 

Görögország hét bölcs embere, Thales, Solon, Chilon, Periander, Cleobolus, Bias és Pittacus, 

és még sok Filozófus és Poéta. Róma alapításának első évétől kezdve Romulus uralkodott 37 

évig, aki testvérgyilkos és lázító volt. Utána Numa Pompilius következett, aki békében uralko-

dott 42 évig. Ő kiterjesztette az Istenek tiszteletét, és Ezechiae, Júdea királya idején élt. A Hold 

e szellemének kormányzása végén Nabuchodonosor, Babilon Királya elfoglalta Jeruzsálemet, 

és lerombolta, Sedechia királyt és egész népét pedig fogságra hurcolta. Jeremias próféta ekkor 

volt híres, aki előre megjövendölte ezt a pusztulást, miképpen a szabadulásukat is Babilonból. 

 

Gabriél kormányzása után tizennegyediknek Michael következett ismét, a Nap szelleme, a 

világ 4606. évében, Május hó első napján, és 354 évig uralkodott, nagyjából a világ teremtés-

ének 4960. évéig és 8 hónapig. Az ő uralma idején a Gonosz Merodach, Babilon királya visz-

szaadta a Héberek népének és királyának a szabadságát, Michael irányítása alatt, aki, mint 

Daniel írja, a Zsidók népének rendeltetett Isten által. [Dán. 10,21, 12,1] Ezekben az időkben 

vette kezdetét a Perzsák Birodalma, kiknek első királya Darius volt, és második Cyrus elfoglalta 

Babilont Balthasar napjaiban (mint Daniel és a Próféták megjövendölték). Ebben az időben élt 

a híres Cumaei Sibylla, aki kilenc könyvet hozott Tarquinius Priscus Királynak, hogy bizonyos 

áron eladja azokat, melyek tartalmazták az egész Római Respub. jövendő rendjét, célját, utód-

lását. De amikor a király nem akarta megadni a kért árat, a Sibylla (a király szeme láttára) 

elégette az első három könyvet, és ugyanazt az árat kérte a többi hatért. Amikor a Király ismét 

megtagadta a kérését, ő még három könyvet elégetett, és így tett volna a többivel is, ha a Király 

nem fogadja meg mások tanácsát, és nem menti meg őket a tűztől, végül megadva a három 

könyvért ugyanazt az árat, amelyet mind a kilencért adott volna. A Rómaiak korlátozták a ki-

rályok uralkodását, minden évben két Konzult neveztek ki kormányzásra. Ezekben az időkben 

foglalta el Szicíliát Phalaris, a Zsarnok. A mágiát ebben az időben nagyra becsülték a Perzsa 

Királyok. Ekkor élt Pythagoras, a Filozófus, és még sokan a görögök között. A jeruzsálemi 

Templomot és Várost újjáépítették. Esdras próféta helyreállította a Mózesi Könyveket, melyeket 

a Káldeusok elégettek, akiket szintén Babiloniaknak neveznek, és emlékeztették őket a példára. 

Xerxes, a Perzsák Királya megtámadta seregével a Görögöket, de nem járt sikerrel. Rómát 

elfoglalták, felégették és lerombolták a Gallok, a Capitoliumot egy liba mentette meg, amely 

fellármázta a fáradt harcosokat. Az Athéniak híres háborúkat vívtak ebben az időben. Socrates 

és Plato filozófusok ekkor éltek. A Rómaiak korlátozták a konzuljaik hatalmát, Tribunusokat és 

Aedileket neveztek ki, és sok szerencsétlenség történt. Michael uralmának végén uralkodott 

Nagy Sándor Macedoniában, lerombolta a Perzsák Birodalmát Dárius idején, és meghódította 

Ázsiát, melyet a saját birodalmában egyesített Európával. 33 évig élt, 12 évig és öt hónapig 

uralkodott, halála után végnélküli háború dúlt és sok baj történt, és a Birodalom négy részre 

szakadt. Ekkor volt először, hogy a Héberek között versengés kezdődött a papságért. Szíria 

Királysága is ekkor alakult meg.  

 

Michael után sorrendben tizenötödikként következett a Szaturnusz szellemének, Orifiélnek 

harmadik kormányzása, a mindenség megalapításának 4960. évében és nyolc hónap múltán, 

Szeptember hó utolsó napján, és tartott 354 évig és négy hónapig, a világ 5315. évéig. Uralma 

alatt tört ki a Pun háború a Rómaiak és a Carthagoiak között. Róma városát majdnem teljesen 

elemésztette a tűz és a víz. A Colossusnak nevezett öntött bronzszobrot, mely száz láb magas és 

huszonhat láb széles volt, ekkor döntötte le egy földrengés. Egy évig béke volt Rómában a Pun 

háború után, és ezelőtt 440 év telt el háborúskodásban. Jeruzsálemet a Templommal együtt 

felégette és lerombolta Antiochus és Epiphanes, és elkezdődött a Machabeusok története és 

háborúja. Ebben az időben, a Város Alapításának 606. évében Carthagot lerombolták, és fo-
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lyamatosan égett 17 álló napig. Szicíliában 70000 rabszolga fellázadt uraik ellen. Számos bal-

jós előjel volt ezekben az időkben Európában, a háziállatok az erdőkbe menekültek, az égből 

véreső esett, és tüzes golyó jelent meg, amely robajlott, szikrázott. Mithridates, Pontusi és Ar-

meniai király 40 évig háborúzott a Rómaiakkal. A Héberek királysága helyreállt, mely Zedechia 

idejétől Aristobulusig 575 éven át nem létezett. A Germán Theutonokat megtámadták a Róma-

iak, és sok küzdelem után legyőzték őket, és 160000-et megöltek közülük, ezenkívül sokuk meg-

ölte magát és családtagját Caius és Manlius Konzulok alatt. Ennek ellenére sok Rómait is meg-

öltek. Ettől az időtől sok polgárháború rázta meg a Rómaiakat, melyek 40 éven át tartottak. 

Rómában három napot láttak megjelenni az égen, de nemsokára eggyé váltak. Néhány év múlva 

Iulius Caius Caesar bitorolta a Rómaiak felett az uralmat, melyet utána Octavianus Augustus 

kiterjesztett, és egy birodalomban egyesítette Ázsiát, Afrikát és Európát. 36 évig uralkodott, 

Isten által békét teremtve a mindenségben. A Város Alapításának 751. évében, Octavianus Au-

gustus 42. évében, Orifiel, a Szaturnusz szelleme 245. évének nyolcadik hónapjában, December 

huszonötödik napján, Jézus Krisztus, Isten Fia megszületett Szűz Máriától a judeai Betlehem-

ben. Milyen szép és csodálatos az Isteni Gondviselés rendelése, hogy a világ Orifiél kormány-

zása alatt teremtetett először, és harmadik uralma idején kegyesen megváltatott, újjáteremte-

tett, s amint a sok cselekedet és egyezés leírásából láthatjuk, hét planéta-szellem kormányozza 

a világot. Orifiél első kormányzása alatt csak egy birodalom volt az egész világon, míg a má-

sodik alatt (mint említettük) számosra oszlott. A harmadik kormányzása alatt (mint látszik) is-

mét eggyé vált, bár, ha helyesen mérjük az időt, ez megjelenik Orifiél második kormányzása 

alatt is, amikor csak egy birodalom volt, a Bábeli Torony építése idején. Ettől az időtől kezdve 

a Zsidók királysága teljesen eltűnt, az ételáldozatok megszűntek, és a Zsidók szabadsága nem 

áll helyre Michael szellemének harmadik kormányzásáig, a Krisztus születése utáni 1880. év 

nyolcadik hónapjáig, azaz a világ teremtésének 7170. évéig és nyolc hónap elteltével. Abban az 

időben a keresztény vallást sok Zsidó és pogány felveszi, a legegyszerűbb emberek is hirdetik 

Isten igéjét, akiket nem emberi intézmény, hanem Isten szelleme világosít meg. A világba akkor 

visszatér az egyszerűség első ártatlansága, és a Szaturnusz szelleme, Orifiél kormányozza a 

világot mindenütt. A mennyei dolgok keverednek a földiekkel, számos keresztényt, akik a hitet 

hirdetik, megölnek e világ uralkodói. Orifiél uralkodásának végén Jeruzsálemet lerombolták a 

Rómaiak, és a Zsidók szétszóródtak minden nép között, és lemészároltak közülük száztizen-

egyezret, és 80000-et eladtak rabszolgának, a többi megmenekült, és a Rómaiak így rombolták 

le Júdeát. 

 

Miután Orifiél befejezte kormányzását, sorrendben 16-odiknak következett Anaél, a Vénusz 

szellemének harmadik kormányzása, ég és föld megalapításának 5315. évében, Január utolsó 

napján, Krisztus születése után 109-ben, és tartott 354 évig és négy hónapig, a világ 5669. 

évéig, az Úr megtestesülése utáni 463. évig. És emlékezetes, hogy a Vénusz eme angyalának 

egész uralma alatt, üldözések közepette fejlődött a Keresztények egyháza, és sok ezer embert 

öltek meg a Krisztus hitéért. Ezekben az időkben sok eretnekséget is elítéltek az Egyházban, ami 

nem szűnt meg, csak bizonyos idő múltán, és a jó emberek munkája és vére által. Sok kiváló 

férfiú élt ebben az időben, akik képzettek és ékesszólók voltak minden tudományban, mint a 

Teológusok, Asztronómusok, Orvosok, Szónokok, Történetírók, és hasonlók, nemcsak a pogá-

nyok között, hanem a Keresztények között is. Végül megszűnt a Hitetlenek általi üldözés, miután 

Nagy Konstantin császár felvette a keresztény hitet a világ 5539. évében, az említett Anaél, a 

Vénusz angyala uralkodásának közepén. Noha a vallásgyakorlatot ekkor és később is támadta 

a istentelenség, a nyugalom hosszú időre megmaradt. Ettől az időtől kezdve az emberi nem, 

amely Ninus király idejétől fogva, majdnem 2300 éven át a legszánalmasabb bálványimádásba 

süllyedt, most kegyesen megtért az Egy-Isten megismerésére. Különböző szemfényvesztő művé-

szetek terjedtek el ebben az időben, és növekedett a hírük, a Vénusz természetének megfelelően. 

Az emberek erkölcse megváltozott ettől az időtől, és az alsóbb testek a magasabbak befolyása 
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szerint alakultak. Az ember értelme szabad, és nincs a csillagok befolyása alatt, hacsak nem 

szennyezi be túlságosan a hajlamait a testi érintkezéssel, mert az Angyalok, akik a földteke 

mozgatói, nem rombolnak le, vagy bomlasztanak fel semmit, amit a természet alkotott vagy 

kialakított. Konstantin halálát egy szokatlan és rendkívüli üstökös megjelenése előzte meg. Az 

Arriánus eretnekség sok helyen megzavarta a szent egyházat. Ennek az Angyalnak a kormány-

zása vége felé, Iulianus Casear idején, keresztek jelentek meg sorban az emberek ruháján. Ázsi-

ában és Palesztinában háborúk törtek ki, pestis és éhínség volt azokon a helyeken, ahol a ke-

resztek megjelentek. Ezekben az időkben, az Úr 360. évében a Frankok kezdtek felemelkedni 

Germániában, majd Galliát pusztították, s róluk nevezték el Franciaországot. Franciaország 

hosszú és széles kiterjedésű, nagy kerületű, városa volt egykor Moguntia [Mainz], most pedig 

Herbipolis. Bajorok, Svévek, Rajnaiak, Szászok, Thüringiek a mai napig lakják Franciaország 

nagy részét Németországban, néhány helyen a Pontificatus [pápaság] fennhatósága alatt. Anaél 

kormányzásának 280. évében a Római Birodalom hanyatlani kezdett, míg a várost elfoglalták 

és felégették a Gótok, s a Birodalom székhelye először került Görögországba, Konstantin alatt, 

ami nagyon ártalmas volt, és az egész birodalom hanyatlásának ez volt az egyetlen oka. Anaél 

kormányzásának vége felé emelkedett fel Radagifus, Alaricus, Atholfus, a Gótok királyai. Az-

után jött Genseric a Vandálokkal, Attila a Hunnokkal, aki lerohanta egész Európát, s a biroda-

lom szánalmasan összeomlott, mint ez nyilvánvaló a Történeti művekből. 

 

Anaél után sorrendben tizenhetediknek Zachariél, a Jupiter szelleme következett, harmad-

szorra e világ egyetemes kormányzásában, a világ 5669. évében és négy hónap múltán, Június 

első napján, az Úr Születésének 463. évének 7. hónapjában, és uralkodott 354 évet és 4 hónapot, 

a világ 6023. évéig és 8 hónapig, azaz az Úr 817. évéig. Ezekben az időkben, a Keresztény 

filozófia iránti szeretetből sokan vonultak remeteségbe a vadonban, számos baljós előjel tűnt 

fel, üstökösök, földrengések, véreső. Megszületett Merlinus Tumbéban [Dublin?], és csodálatos 

dolgokat jövendölt ennek az angyalnak a kormányzása elején. Arcturus, akit közönségesen Ar-

cunak neveznek [Arthur; névhasonlóság miatt összekapcsolták az Arcturusszal, a Bootes/Ökör-

hajcsár csillagkép legfényesebb csillagával], Britannia híres királya, legyőzte a Barbárokat, 

helyreállította az egyház békéjét, számos csatában győzött, Krisztus hitét terjesztette, uralma 

alá vetette egész Galliát, Norvégiát, Dániát és sok tartományt. Ő volt a legdicsőbb király ebben 

az időben, aki azután sok nagy tettet hajtott végre, és a Britonok sok év múlva a visszatérését 

várják, és már az ő idejében dicső énekeket zengtek róla, s Anglia virágzott, harminc királyság 

felett uralkodva. Ebben az időben Isten Egyházában megsokasodtak a szerzetesrendek. Theo-

doric, az Arriánus Góthok királya elfoglalta egész Itáliát, Boetius konzult megölték. Teljes volt 

a felfordulás, úgy a birdalomban, mint az egyházban. Zenon és Anastasius, Arriánus császárok 

Keleten, Theodericus és utódai Itáliában, Honorius, a Vandálok királya Afrikában nem kevés 

zsarnoksággal uralkodtak. Clodoveus, a Frankok Királya egész Galliát megtérítette a keresz-

tény hitre, legyőzte a Góthokat, és számos helyen békét teremtett, bár nem minden országban 

és királyságban. Szt. Benedek idején, Krisztus után 500-ban, vagy akörül, Zachariél, a Iupiter 

Szellemének kormányzása kezdetén, az ő tulajdonsága folytán átalakultak a birodalmak és ki-

rályságok, amint a Történeti művek többször igazolják, és amit ő nem hajtott végre, azt köve-

tője, Raphaél, a Merkúr Angyala végezte el, a Frank Károllyal. Sok királyság jött létre 

Zachariél 354 éve alatt, Góthoké, Vandáloké, Burgundoké, Longobárdoké, Thüringieké, 

Alemanoké, Bajoroké, és mások. Iustinianus császár először ékesítette törvényekkel a Respub.-

át. Számos kiváló és csodálatos férfiú élt Zachariél idejében. Iustinianus felépítette a szent Szó-

fia templomot, 400 toronnyal, Konstantinápolyban. A kétrészes Birodalomban gyakoriak voltak 

a felfordulások. Sok jel tűnt föl ebben az időben, amint a történetírók beszámolnak róla. Cosdrai 

[Khosrau], a Perzsák Királya elfoglalta Jeruzsálemet, akit azután Heraklius császár megölt. Az 

Arab Mahomet megalapította a Szaracénok szektáját ebben az időben, Krisztus után 600 körül, 

miáltal a Római Birodalom Ázsiában teljesen megszűnt létezni. Dagobertet, a Frankok királyát 
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megölték az Anglesek, akiket akkor Szászoknak neveztek. Ezektől az időktől a Keresztény hit 

lassanként kiszorult Ázsiából és Afrikából, a Sarracénok szektája miatt, akik majdnem az egész 

világot megfertőzték. Az Úr 744. éve körül keresztek jelentek meg az emberek ruháján, és nem-

sokkal ezután a Római Birodalom kettészakadt, a Birodalom a Frank Károlyhoz került, aki 

megóvta a Birodalmat és az Egyházat a veszélytől, és sok híres csatát vívott. Az ő győzelme 

után jelent meg először a Nyugati Gallok, vagy Westfálok neve Saxoniában. 

 

Zachariél, a Iupiter Angyala után tizennyolcadiknak következett Raphaél, a Merkúr szelle-

mének harmadik kormányzása, a mindenség alapításának 6023. évében és 8. hónapjában, Nov-

ember hó 2. napján, az Úr születésének 817. évében, és tartott 354 évig és 4 hónapig, a világ 

6378. évéig, vagyis az Úr 1171. évéig. Mercurius ezen uralma kezdetén a Római Birodalom 

Monarchiája, mint mondják, Carolus Magnushoz, Nagy Károlyhoz került. Károly után fia, Lu-

dovicus uralkodott 25 évig, akinek halálakor két fia versengett egymással, ami ismét meggyen-

gítette a Birodalom erejét. A Normannok Galliát pusztították. Rómát kirabolták a Sarracénok. 

Második Ludovicus alatt véreső esett az égből Itáliában, három napig. Saxoniában egy falu 

minden háza és egész népe egy pillanat alatt elsüllyedt, mikor szörnyű módon meghasadt a föld. 

Az Úr 910. éve körül nagy földrengések voltak Itáliában, és Itália a Frankok kezére került, és 

saját választott királyaik uralták, akik közül az első Berengarius volt, Foroiuli [Friuli] feje-

delme, aki után még hét fejedelem következett majdnem ötven esztendeig, míg a Birodalom a 

Germánokhoz került. Az első császár ezek közül Otto volt, aki megreformálta a Monarchiát, 

majd fia, [második] Otto követte, aki alatt a Magyarok áttértek a Keresztény hitre. Ennek uno-

kaöccse, a harmadik Otto utód nélkül halt meg, s halála óta a Birodalmat Választófejedelmek 

kormányozzák, a Kereszténység 1002. évétől egészen máig. Jeruzsálemet ismét elfoglalták a 

Saracenok. Sok jel volt látható a levegőben, földön, vízen és tengeren. Amikor harmadik Otto 

meghalt, első Henrik választófejedelem következett, aki 20 évig uralkodott, a Bambergi Dómot 

alapította, és szűzen halt meg hitvesével, Kunigundával együtt, csodák közepette. Utána Kon-

rádot választották meg a Frankok első Fejedelméül, aki 20 évig uralkodott. Gotfridus, Bulien 

[Bouillon] grófja visszafoglalta a hitetlenektől a szent földet és Jeruzsálemet. Raphaél kor-

mányzásának vége felé sok jelet láttak, és egy kicsivel ezután a Tatárok kivonultak az ő végeik-

ről, és sok bajt okoztak a Római Birodalomnak. Éhínségek, pestis és földrengések voltak a bi-

rodalomban. Keleten három napot láttak, s ugyanannyi Holdat. Az Úr 1153. évében Fridericus 

kezdett uralkodni, akit Barbarossának neveztek, és uralkodott 33 évig, akinek kormányzása 

Raphael 336. évében kezdődött. Sok nagy tettet vitt véghez, megnövelte a Birodalom erejét, és 

sok sikeres háborút vívott, s akinek kilencedik évében az Egiánok és Lituotrik megtértek a Krisz-

tus hitére. 

 

Tizenkilencediknek következett Samaél, a Mars szellemének harmadik kormányzása a vi-

lágmindenség felett, a világ 6378. évében és uralkodott 354 évig és 4 hónapig, a világ 6732. 

évéig és 4 hónapig, az Úr 1525. évéig. Uralma alatt sok háború dúlt a földkerekségen, melyek-

ben sok ezer ember elpusztult, és a különféle Királyságok elvesztették korábbi határaikat. Fri-

dericus, az első császár, és a római nemesség között számos ellentét keletkezett, különféle nagy 

csatákat vívtak és rómaiak ezrei pusztultak el. A mondott Fridericus teljesen alávetette Medio-

lanumot [Milánó]. Leodiumot [Liège] lerombolták. Jeruzsálemet a Sarracénok ismét elfoglal-

ták. A Tatárok Birodalma ebben az időben a legnagyobb lett a világon, és nagyon nagy pestis-

járvány pusztított. Fridericust a fia, Henricus követte a választófejedelemségben. Ennek halála 

után szakadás következett be a Birodalomban, Fülöp és Otto alatt számos csata dúlt Germánia 

végein, Argentina [Strassburg], Köln, Liege, Worms, Speer környékén, és az egész Királyság-

ban. A beginák, vagy kolduló szerzetesek szektája ezekben az időkben keletkezett, Samaél ural-

mának 40. évében, vagy akörül. Ebből nyilvánvaló, hogy minden a gondviselés által történt. A 
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Saracénok sok csatában harcoltak a Keresztények ellen Ázsiában és Afrikában. Konstantiná-

polyt elfoglalták a Germánok, és Balduin, Flandriai Gróf lett a császár. Alemaniában több mint 

20000 fiatal fulladt a tengerbe a kalózok miatt, akik hiú reménnyel kecsegtették őket, hogy visz-

szafoglalják a szent földet. Hispániában sok marhapásztor összefogott, Párizsba mentek, és 

életsoruk miatt a papságot zaklatták, a nép örömére. De amikor ezek el akarták venni a világiak 

javait, levágták és elpusztították őket. A Kereszténység 1212. évében második Fridericust vá-

lasztották meg, aki 33 évig uralkodott, és sok bajt okozott az egyháznak. Az 1238. évben napfo-

gyatkozás és földrengések voltak, sok ezer ember elpusztult. Frisiát is folytonosan ostromolta a 

tenger, és majdnem teljesen elárasztotta, és több mint 100000 ember halt meg. A Tatárok Hun-

gáriát és Poloniát pusztították, Nagy-Arméniát először, és ezen kívül sok más térséget. A Ke-

reszténység 1244. évében egy Zsidó Toledóban egy könyvet talált, melyben az állt, hogy a Har-

madik Világban Krisztus megszületik Szűz Máriától, szenvedni fog az emberek üdvösségéért, 

majd nemsokkal ezután a Harmadik Világ hinni fog, és megkeresztelkedik. Ez a Szaturnusz 

szellemének harmadik kormányzása alatt volt, melyről fentebb beszéltünk, hogy ekkor született 

Krisztus a Szűztől. A Római Pápák megfosztották trónjától Fridericust, mint mondják, a Biro-

dalom 28 évig üres volt, Rodolphus, Habsburgi gróf megválasztásáig, mialatt felváltva királyo-

kat neveztek ki, először Henricust, Schuuartzenburg Grófját Thuringiából, VVilhelmet, Hollan-

dia Grófját, Conradot, Fridericus fiát, Alphonsot, Castellia Királyát, és Richardot, Cornubia 

[Cornwall] Grófját, Anglia királyának testvérét, és sok baj történt a földön. Az Úr 1260. éve 

körül jelent meg először a Suitensek [svájciak] konföderációja, egy számra kis népé, amely idő-

vel megnövekedett, sokat megölt a nemeseik közül, és harcias nép lett, amely elűzött és rémü-

letbe ejtett még sok más nemesembert, a szokásaik miatt, melyeket bevezettek egész Germániá-

ban. A Kereszténység 1273. évében, Rudolphus de Habsburgot választották császárnak, és ural-

kodott 18 évig, aki a legjobb volt a férfiak között, minden cselekedetében megfontolt, s akitől 

azután Austria minden uralkodója származott. A Tatárok meghódították a Keresztény földeket, 

Konstantinápolyt és Görögországot, sok csapást hozva a Keresztényekre. A Saracénok sok vá-

rost elfoglaltak Ázsiában, és több mint 400 ezer Keresztényt megöltek. Rudolphus halála után 

Nassaui Adolphust választották királynak, 6 évig uralkodott, és Albertus követte, Rudolphus fia, 

aki megölte Vuormatia [Worms] mellett egy csatában, és választott császár lett az 1298. évben, 

uralkodott 10 évig, és a testvérének fia ölte meg. A Templáriusok Rendjét lerombolta ötödik 

Kelemen Pápa. Rhodos szigetét a Keresztények visszafoglalták a Saracénoktól, 4 év háború és 

ostrom után. Miután Albert megöletett unokaöccse által, Henricus lett a nyolcadik császár, Lu-

cenburg Grófja, aki 5 évig uralkodott. Halála után negyedik, Bajorországi Ludovicus uralko-

dott 32 évig, 1315. évtől kezdve, akinek a Római Pápa adott koronát. Fridericus, Austria Feje-

delme felkelt ellene, de legyőzetett. Ludovicus után a Bohemiai [Csehországi] Király, negyedik 

Carolus lett a császár, aki a Prágai Püspökséget Érsekséggé tette, és uralkodott 31 évig. Nagy 

földrengések voltak ebben az időben. Carolus számos dolgot vezetett be a Választófejedelmek 

javára. Guntherus, Schuartzenburg Grófja királynak tekintette magát, Carolus császárral 

szemben, de nem tett őellene semmit. Carolus után a fia, Vuenceslaus [Vencel] uralkodott csá-

szárként 22 évig. Őt követte Iodocus, Morva Őrgróf, majd Sigismund, [Zsigmond] Vuenceslaus 

német kuzinja. Vuenceslaust letétették. Leupoldus, Austria Fejedelme, 8 gróffal és több mint 

4000 katonával harcolt a Suitensek ellen, akik mindüket megölték. Vuenceslaus, Bohemiai ki-

rály és császár alatt kezdett megjelenni a Husziták tana. Utána Rupertust, Rajnai Palotagrófot 

és Bajor Fejedelmet választották meg, és uralkodott 10 évig. Az Úr 1369. évében háborúba 

fogtak a Saracénok ellen, amely balul ütött ki, a Gallok önteltsége miatt, és több mint 100000-

en elestek a mieink közül, ezenkívül számosan fogságba estek, többek között János, Burgundi 

Fejedelem. Az 1407. évben, Sigismundus lett a császár, és uralkodott 27 évig. El akarta pusztí-

tani a Bohemiai Királyságot, hogy kiirtsa az eretnekséget, de nem sokra ment. A Francia Ki-

rályságot az Angolok és Burgundok támadásai pusztították és zaklatták. Amikor Sigismundus 

eltávozott az életből, veje, Albertus, Austria Fejedelme követte, a Keresztények 1438. évében, 
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és csupán 2 évig uralkodott ez a csodálatos ember, a Birodalom büszkesége. Halála után har-

madik Fridericust, Austria Fejedelmét, Ernestus fiát választották meg a fejedelmek, és uralko-

dott 56 évig ez az isteni elméjű és békés lelkű férfiú, az Úr 1440. évétől kezdve. A Kereszténység 

1453. évében Konstantinápoly kapuit bevette a Török, és nemsoká egész Görögország elvesz-

tette Keresztény hitét. Ezután hamarosan sok Keresztény királyságot és tartományt pusztítottak 

és foglaltak el a Törökök. Sok és sajnálatos háború volt ekkoriban a Keresztények között is, 

Galliában, Angliában, Saxoniában, Vuestphaliában, Prussiában, Flandriában, Sueuiában és 

más helyeken. Ebben az időben az alemaniai Moguntia metropolisban újonnan felfedezték a 

nyomtatás művészetét, egy csodálatos technika révén, isteni segítséggel. A Kereszténység 1456. 

évében a Törököket legyőzték Magyarországon a hívők, akik közül sokan elpusztultak. A gyer-

mekek zarándoklata Szent Mihályhoz csodálatos volt. Földrengések voltak a Nápolyi királyság-

ban, és emiatt több mint 40000 ember meghalt. Az Úr 1462. évében Moguntia városát elfoglal-

ták és kirabolták a Frankok. Carolus, Burgundia Fejedelme legyőzte a Frankokat 1465-ben, 

azután 1467-ben lerombolta Dinant és Leodion városát. Az 1473. évben behatolt Geldriába, 

nagy merészséggel megszerezte azt, és hasonló módon az egész Lotharingia Fejedelemséget. 

Az Úr 1472. évében, Január havában üstökösök jelentek meg. Nemsokkal ezután, Carolus, Bur-

gundia Fejedelme Nussicum városát egy teljes évig ostromolta, azaz nagyjából 1474-ig, majd 

a dicső Fejedelmet háborúban megölték 1477-ben. A Törökök ettől az időtől kezdve sok várost 

elfoglaltak a Keresztényektől, Negropontét Euboián, a Bosniai Királyságot, a Speta [Szerb?] 

Fejedelemséget, Achaiát, Mysiát, és még több királyságot Keleten. 1476-ban balgák gyűltek 

össze Frank Germániában, és Niclaushausenig vonultak, teli tévedésekkel. Az 1480. évben a 

Törökök megostromolták a Rhodosiakat egy nagy sereggel, de nem jártak sikerrel. Ugyanebben 

az évben otthagyták Rhodost és elfoglalták Hydruntum városát, megöltek több mint 12000 Ke-

resztényt, s csak 22-en menekültek meg. A következő évben meghalt Mahomet, a Törökök csá-

szára, akit elsőszülött fia, Baysetus [Bajazid] követett az uralkodásban, és 27 évig uralkodott. 

A Keresztények 1486. évében Fridericus fia, Maximilianus lett a Rómaiak Királya Francoford-

ban, akit Iulius Pápa 1508-ban kikiáltott Császárrá, és ő alapította a szent György lovagrendet 

az eretnekek és Törökök ellen. Háború által engedelmességre kényszerítette a Suitenseket, és 

eme napokban háborút kezdett a rebellis Sicamberek ellen is, és szerencsés volt minden szövet-

ségszegésükkel szemben. A Gallok Királya, aki a maga szokásos módján a birodalom állandó 

támadója, lelepleződött, hogy ez ellen mesterkedik. A Teljhatalmú régensek jelzik Samaél kor-

mányzását. 1508. évben a Velenceiek fellázadtak a Császár Birodalma ellen, háborúval és 

száműzetéssel fenyegették őt. A konokság büntetése lesz a bölcs megelégedés díja. Samaél har-

madik visszatérésének vége felé az átalakulás képe az elsőhöz hasonlít, és sokan mennek a Kár-

hozatra, hacsak a  [a Kos jegyének befolyása] nem csökken ismét, Isten segítségével, ad 

algos [?], és egy Monarchia, vagy néhány nagy királyság átalakul. Egy vallási szekta naggyá 

válik, és legyőzi a Régi Vallás. Legkevésbé attól tartanak, hogy a negyedik bestia elveszti az 

egyik fejét. Samaél első kormányzásában a Mars jelezte a Nagy Áradást, a második visszatérése 

Trója ostromát és pusztulását, a harmadik vége felé pedig az Egység nagy akaratát találjuk: a 

megjövendölt dolgokból ítélhetünk, hogy mi lesz, vagy minek kellene lennie. A Marsnak ez a 

harmadik visszatérése nem ér véget prófécia és bizonyos új Vallási intézmény nélkül. A Keresz-

tények 1508. évétől a Samaél kormányzásának végéig tartó 17 évben még lesznek jelek, melyek 

előre vetítik a gonosz dolgokat: a Kereszténység 1525. évéig pedig keresztek lesznek láthatók 

az emberek ruháján, tíz éven át, aminek a múltban már láttuk a hatását, de ennek épp 13 év 

múltán vége lesz, Samael átadja a helyét, és ismét nagyobb lesz, miután a harmadik kormány-

zása véget ér, amit láthatunk, hacsak nem burkoljuk magunkat ködbe. 

 

Sorrendben huszadiknak Gabriél, a Hold Angyala veszi át a kormányzást, a világ 6732. 

évében, a negyedik hónapban, és Június negyedik napján, a Kereszténység 1525. évében, és a 
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világot kormányozza 354 évig és 4 hónapig, a világ 7086. évéig és 8 hónapig, az Úr születésének 

1879. évéig és 11 hónapig. A jövendő angyali kormányzások jelei még hiányoznak.  

 

3. Arkangyali korszakvezetések és a kulturkorszakok áttekintése52 
 

I. 

1. ORIPHIEL/Szaturnusz, a „világ teremtésétől” (i.e. 5205.) 354 évig és 4 hónapig,  

(II., Ősiráni kultúrkorszak, az Ikrek jegyében, i.e. 6260-4100 k.; a „0.” év talán az árja, 

„jafetita” rassz felemelkedésének kezdetére utal, amihez közel van a bizánci éra kezdőéve, 

i.e. 5509, míg a zsidó időszámítás kezdete i. e. 3760; ld. még Ján. Jel. 2-3, a 7 gyülekezetnek 

szóló levelek az Atlantisz utáni 7 korszak alapjellegének leírásai, Ősiráni = Szmirna, előtte 

I., Őshindu = Efezus, i.e. 8420-6260 k., a Rák jegyében; v. ö. 6 x 1000 évről Ján. Jel. 20,2-

10.) 

2. ANAEL/Vénusz, 354,4-708,8 / i.e. 4851,4-4497,8. 

3. ZACHARIEL/Jupiter, 708,8-1063 / i.e. 4497,8-4142. 

4. RAPHAEL/Merkúr, 1063-1417,4 / i.e. 4142-3788,4.   

(III., Egyiptomi-Mezopotámai korszak, a Bika jegyében, i.e. 4100-1940 k., Pergamum.) 

5. SAMAEL/Mars, 1417,4-1771,8 / i.e. 3788,4-3434,8. 

6. GABRIEL/Hold, 1771,8-2126 / i.e. 3434,8-3079. 

7. MICHAEL/Nap, 2126-2480,4 / i.e. 3079-2725,4. 

 

II. 

1. ORIPHIEL/Szaturnusz, 2480,4-2834,8 / i.e. 2725,4-2371,8. 

2. ANAEL/Vénusz, 2834,8-3189 / i.e. 2371,8-2016. 

3. ZACHARIEL/Jupiter, 3189-3543,4 / i.e. 2016-1662,4. 

(IV., Görög-Római korszak, a Kos jegyében, i.e. 1940 – AD 220 k., Thiatira.) 

4. RAPHAEL/Merkúr, 3543,4-3897,8 / i.e. 1662,4-1308,8 (zenit: 1485 k., árják Indiában) 

5. SAMAEL/Mars, 3897,8-4252 / i.e. 1308,8-953 (zenit: 1131 k., Asszíria első virágkora, „ten-

geri népek” támadásai, bronzkori összeomlás). 

6. GABRIEL/Hold, 4252-4606,4 / i.e. 953-599,4 (zenit: 776 k., Róma alapítása 753, archaikus 

görög városállamok; Kos-korszak zenitje 860 k.) 

7. MICHAEL/Nap, 4606,4-4960,8 / i.e. 599,4-245,8 (zenit: 422 k., Perzsia, gör.-róm. fénykor, 

597-538, zsidók babiloni fogsága, 560-480 k. Gautama Buddha, 336-323 N. Sándor). 

 

III. 

1. ORIPHIEL/Szaturnusz, 4960,8-5315 / i.e. 245,8 – AD 110 (zenit: i.e. 68 k., Spartacus-felkelés 

74-71) Róma alapításának 751. (?), Octavianus 42. (i.e. 40 - i. u. 14), Oriphiél 245. évében 

született Jézus Szűz Máriától, a júdeai Bethlehemben. 

2. ANAEL/Vénusz, 5315-5669,4 / AD 110-464,4 (zenit: 287 k., Diocletianus). 

(V., Keresztény-Germán korszak, a Halak jegyében, AD 220-2380, Szárdisz.) 

3. ZACHARIEL/Jupiter, 5669,4-6023,8 / AD 464,4-818,8 (zenit: 641 k., frankok, arabok, ava-

rok). 

4. RAPHAEL/Merkúr, 6023,8-6378 / AD 818,8-1173 (zenit: 995 k., III. Ottó, Vajk vs Koppány). 

5. SAMAEL/Mars, 6378-6732,4 / AD 1173-1527,4 (zenit: 1350 k., nagy pestisjárvány, 100 éves 

háború; Halak-korszak zenitje: 1300 k). 

6. GABRIEL/Hold, 6732,4-7086,8 / AD 1527,4-1881,8 (zenit: 1704 k., XIV. Lajos, N. Péter cár, 

Rákóczi, spanyol örökösödési háború, 1713. Pragmatica Sanctio). 

                                                 
52 Joannes Trithemius OSB: A Hét Másodlagos Okról (De Septem Secundeis, 1508.) c. műve nyomán összeállí-

totta, kiegészítette: Z. Tóth Csaba. kulminációs időszak, zenit a korszakok közepe táján, ± 100-200 év. 
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7. MICHAEL/Nap, 7086,8-7441 / AD 1881,8-2236 (Ján. Jel. 12,7-12, ld. még Szt. Malakiás: 

„In psec., Petrus Romanus”, az utolsó pápa, in Arnold de Wion: Lignum Vitae, 1595, II., p. 

311; zenit: 2058 k., a „szocialista kísérlet” elleni magyar szociális forradalom 100. évfor-

dulója táján).  

(VI., Szláv/Orosz-Ázsiai korszak, a Vízöntő jegyében, AD 2380-4540 k., Filadelfia, zenit: 

3460 k., Maitreya Buddha;  

VII., Amerikai korszak, a Bak jegyében, AD 4540-6700 †, Laodicea, Amen, „Mindenki 

Háborúja Mindenki Ellen”). 
 

 
 

Trithemius De VII sec. kezdeményei a Steganographia c. műve III. részében (pdf. 174-177): 
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