
Derde Boek van de Vijf Heren
Dit is van dezelfde tijd als het Boek van Apollo, de Zoon van Jehovih. Terwijl het laatste over de 
hemel gaat, betreft het Boek van de Heer de aarde, over dezelfde periode.

HOOFDSTUK I

1. In de hemelse tijd die bekendstaat als de Arc van Rupta en Mos, kwam de Heer naar de aarde 
omlaag in een zee van vuur, naar het land Guatama.

2. En de Heer sprak boven het land en boven de wateren, roepend en sprekend: Waar zijn de I'hins, 
de uitverkorenen van de Heer? Spreek, O mens; kom tevoorschijn als uw God u roept.

3. Toen sprak de mens, antwoordend op de stem van God, en hij zei:

4. Meer dan een miljoen; meer dan twee, meer dan vier miljoen in getal is Uw volk, O Heer!

5. De Heer vroeg: Waar is mijn volk? Waar is de plaats en de grens van het heilige volk, de I'hins, 
die ik verloste in de tijd van de vloed?

6. En de mens antwoordde en zei: Aan de oorsprong van de Ca'ea'tsak, de grote bergrivier 
(Amazone) in Thes'onka, wijd als de oceaan, en de heuvelvlakten van Om (Mexico). Bij de grote 
steden O'wan'gache en Nathon; en Neshesh, en Tesumethgad, en Naphal; en Yeshuah, bij het Owane
meer (Nicaragua), hier staat de toren van Rakowana, stralend van koper, zilver en goud. En bij de 
rivier Raxaa en haar meer, Jon'gan. En over de vlakten van Go'magat (halvemaan) en Takshan, waar
ze grote schepen bouwen met zeilen van stof, en drijfhouten er overheen. En naar het noordelijke 
land Uphsic en E'chaung, waar het begin is van de kalme rivier Eph'su (een kanaal), die naar de 
wijde oceanen Vid en Sajins loopt (Lake Superior en Lake Michigan), waar de Ihuans diep graven 
en koper en zilver en lood in boten naar de koning van Avaya brengen, de Ihuan-vorst en goede 
beschermheer.

7. De Heer zei: De grootste plaats van allen hebt u niet genoemd. Uw ogen hebben niet gezien, uw 
oren hoorden niet. Onderzoek daarom, en wees wijs. De mens zei:

8. Ik schaamde me voor God, dus vertrok ik voor het verkrijgen van veel kennis om te weten 
waarover de Heer sprak. En ik reisde een jaar lang naar het noorden, en vele manen naar het zuiden 
en oosten. En ik vond een rab'bah met grote kennis, zowel in de boeken als in het gesproken woord;
en in de grote steden niet weinig profeten van de Heer. Daarom vroeg ik en zei: Wat is de grootste 
plaats van de uitverkorenen van de Heer? En zie, zij antwoordden precies zoals ik de Heer had 
geantwoord. Toen kwam ik bij de stad Ta'zuntqua, een plaats voor de jaarlijkse dans in het On-out-si
dal, waar de tempel van de rab'bah met gepolijst koper is bedekt; en ik stelde dezelfde vraag. Want 
de che'ba in mij wenste een verslag te maken van alle waardevolle dingen; maar, helaas, ik kreeg 
geen ander antwoord dan de echo van mijn eigen woorden.

9. God zei: Waar zijn mijn uitverkorenen? Waar is de grootste plaats van de I'hins? U hebt me de 
I'huans laten zien, hun grote steden en koninkrijken; hun plaatsen van grote kennis. Maar het 
grootste van alles hebt u niet getoond.

10. De mens antwoordde: Ik weet het niet, O Heer. Wilt U het zeggen?
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11. De Heer zei: Temidden van de I’huans bevinden zich de I'hins, de kleine heilige mensen. De 
kleine plaatsen in de buitenwijken van de grote steden van de I’huans, dat zijn de grootste steden.

12. De mens vroeg aan God: Hoe is dat mogelijk? Kijk eens, de I’huans zijn drie tegen één, 
vergeleken met de I'hins!

13. De Heer zei: Degenen die tempels bouwen van gehouwen steen, en ze met gepolijst koper 
bedekken, zijn niet mijn mensen. Deze oorlogskoningen, die hun steden versterken met soldaten, 
zijn mijn mensen niet. Zij zijn niet groots.

14. Maar dit zijn mijn uitverkorenen: degenen die in heuvels wonen, en in steden met houten wallen
en aarden wallen. Zij zijn het grootst van alle mensen. Zij kleden zich niet in opzichtige kleuren en 
tooien zich ook niet met koper, zilver en goud.

15. Zij zijn de mensen met kennis. Zij meten de route op voor de kanalen; verschaffen de haak en 
de boog; zij leiden de I’huans naar de mijnen, waar lood en koper en zilver begraven liggen. Dit is 
een groot volk.

16. Zonder hen zou de I’huan zijn eigen huis niet kunnen bouwen; zou hij het hoogtepeil voor een 
kanaal niet kunnen vinden, noch het vierkant voor zijn tempel. De I'hins zijn het grootste volk.

17. Mijn uitverkorenen bezitten goedgevormde benen en armen, en voeten en handen; en hun haar 
groeit lang en sluik, blond en geel.

18. De Heer zei: Omdat de I’huan allerlei vormen en afmetingen heeft; en van alle graden en 
verstand zelfs zo weinig heeft als het onnozele dier, brengt hij erfgenamen van de duisternis voort.

19. Kom naar de Heer, O jullie die uitverkoren zijn. Jullie hebben huizen en tempels gebouwd voor 
de I'huans, maar welk nut hebben die dingen?

20. Kijk eens, ze voeren oorlog, stam tegen stam, natie tegen natie. Zij luisteren niet langer naar 
mijn rab'bahs, de priesters van mijn uitverkorenen.

21. Ga nu aan het werk, jullie moeten tempels bouwen voor God.

22. Toen vroegen de I'hins naar de bedoeling van Gods woord.

23. De Heer zei: Lange tijd heb ik geprofeteerd door mijn uitverkorenen, de I'hins. Nu zal ik 
profeten verwekken onder de I'huans, het koperkleurige ras.

24. Dit wordt de tempel die jullie moeten oprichten voor de Grote Geest en Zijn koninkrijken in 
haden (de hemel).

25. Er vallen twee volken onder mijn oordeel, zegt de Heer: Het ene hoort de stem van God niet, en 
kent hem niet; maar het andere volk kent mij, en probeert mijn geboden te gehoorzamen.

26. En God was moe van het werken voor de I’huans; want zij bewandelden eerder het pad van de 
duisternis, dan dat van het licht.

27. En de Heer riep zijn beschermengelen terug en liet de I’huans een tijd alleen. En de geesten van 
de duisternis overvielen hen en namen hen in bezit.
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28. En in diezelfde tijd zorgde de Heer ervoor dat zijn uitverkorenen de vormen van hun dijbenen 
lieten zien, en hun korte goedgevormde armen. En de I’huans verleidden hen, in strijd met de wet. 
Zo gebeurde het, dat de I’huan vrouwen opschepten over hun veroveringen, en nakomelingen 
voortbrachten die beter gevormd waren.

29. In de loop van de tijd groeiden deze nakomelingen uit tot mannen en vrouwen; en zie, zij 
hadden de gave van profetie, en het zien van visioenen en het horen van de stemmen van de engelen
uit de hemel. En zij werden Ongweeghan genoemd, hetgeen betekent: goedgevormde mensen.

HOOFDSTUK II

1. God zei: Laat de Ongwees niet bij de I'hins wonen, anders gaat het zaad van mijn uitverkorenen 
verloren.

2. De Ongwees kwamen plotseling op de wereld, ze kwamen in het noorden en zuiden en oosten en 
westen; ze kwamen bij duizenden en duizenden. En ze hadden lang haar, zwart en grof; maar hun 
huid was bruin, koperkleurig; en hun armen waren kort, zoals bij de I'hins. De Ongwees waren zeer 
trots, ze wilden zich niet met de I’huans vermengen; en zij durfden zich niet te vermengen met het 
heilige volk, vanwege het gebod van de Heer.

3. Zo werden de Ongwee-ghan een nieuw ras in de wereld, met heel de symmetrie van de I'hin, en 
de wildheid van de I’huan. En omdat ze zich voedden met vlees en vis, vielen ze onder het gezag 
van engelen uit de lagere hemelen en zij verwierpen de Heer God.

4. De Heer zei: Zelfs dit zal ik gebruiken voor hun eigen redding in de tijd die komt.

5. Dus gebood de Heer aan de I'hins om de Ongwees wetten, riten en ceremoniën te geven; en zoals 
geboden was, werd gedaan.

6. Toen kwamen de engelen uit de lagere hemel en ze leerden de Ongwees het geheim hoe ze 
eunuchs konden maken van hun vijanden, de ‘huans met de lange armen; ze leerden hen hoe speren 
en pijl en boog te maken, en werpspiesen en vishaken en netten; ze leerden hen hoe vuur te maken 
door vuurstenen tegen elkaar te slaan; ze leerden hen hoe vlees en vis te koken om het smakelijker 
te maken. En dit was het eerste gekookte voedsel van de mens sinds de dagen van de vloed.

7. De I'hins waren bang dat de Heer een oordeel over het land zou brengen, omdat de Ongwees 
doodden en vlees aten; maar de Heer zei tegen hen: Laat de Ongwees hun taak volbrengen; het hele 
land is overvol van dieren en slangen. Niettemin zal het gebeuren dat er grote vernieling over de 
I’huans zal komen, en over de holbewoners, en de Ongwees. Hun grote steden zullen vernietigd 
worden, en de landen ontvolkt; maar ik zal hen weer opbouwen met grotere heerlijkheid dan op 
deze dag.

8. En het gebeurde zoals de Heer gesproken had door de I'hin-profeten. Binnen drieduizend jaar 
overtroffen de Ongwees, het grote en knappe ras, de I’huans, het ras met de lange armen en de korte
benen.

9. God zei: Hoor mij aan, O mens! Begrijp het werk van de Heer uw God. Jehovih zei tegen de 
Heer: Ga naar de aarde daarginds, en richt de mens op (op twee voeten). En de Heer volbracht het. 
Toen zei Jehovih: Ga erheen, en maak de mens goed van vorm op de aarde. En de Heer vond een 
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manier om dit ook te doen.

10. Vergeet niet de Heer uw God; zulk werk zal uw lot zijn als u al lang gestegen bent in de hemel. 
Kijk eens, er zijn miljoenen werelden, die elke dag nieuw ontstaan. Vergroot uw verstand; maak 
uzelf veelomvattend, opdat u met wijsheid de glorie van de Almachtige zult kunnen vervullen.

HOOFDSTUK III

1. God zei: Luister naar het woord van de Heer, O mens; wees attent met uw geringe wijsheid voor 
de omvang van het werk van uw Heer.

2. Bepaalde tijden en seizoenen zijn door Jehovih toebedeeld voor het ontwikkelen van nieuwe 
soorten mensen op de werelden die Hij schiep. In overeenstemming met de tijden en seizoenen en 
de toestand van de aarde heeft de Heer uw God gezorgd voor het menselijk ras.

3. De mens verheffen, zodat hij de prachtige schepping zal kunnen begrijpen, en zich ermee in 
harmonie zal aanpassen, dat is de heerlijkheid van uw God.

4. Weet dat ik heb gesproken over het land Guatama! Denk niet, dat als een deel van de aarde door 
een bepaalde regel aan mijn wil moet beantwoorden, dat dan ook een ander deel van de aarde op 
dezelfde manier wordt behandeld. De Heer uw God ziet een plaats die vol is van roofdieren en grote
slangen, die verdelgd moeten worden, en hij zorgt voor een mensenras om dit te volbrengen. En 
God laat de mens voor een tijd vleeseter worden.

5. In een ander land ziet de Heer droogte en voortdurende hongersnood; en hij voorziet de mens van
kennis om zich aan te passen. Zo zijn er ook tijden voor de aarde, dat de mens overgaat van de ene 
toestand naar de andere; in overeenstemming met de vooruitgang van de aarde, zo heft God de 
mens op voor de heerlijkheid van de Almachtige.

6. Laat uw oordeel u niet misleiden voor wat betreft een wet van (natuurlijke) selectie (Darwin’s 
theorie - vert.). Er bestaat geen wet van selectie. De mens bezit geen inspiratie van zichzelf om zijn 
nakomelingen uit te kiezen en ervoor te zorgen dat ze goed gevormd en tot oordelen in staat zijn.

7. Hij trouwt vanwege de aandrang van het vlees; ook kan het resultaat hem niet schelen, of ze 
lange benen hebben of korte, of dat het soldaten of imbecielen worden.

8. En de vrouw kan het zelfs nog minder schelen dan de man. Niettemin komt er een periode voor 
de wereld, in een later tijdperk, dat man en vrouw beide deze dingen overwegen en zichzelf dus 
enigszins beheersen. Maar in zo'n tijdperk zijn zij bijna zonder vruchten.

9. Maar in de vroege tijden van een wereld heeft de mens slechts twee aandriften in zich, eten en 
zich overgeven aan de paring. Ook bedacht hij niet wat daar het gevolg van zou kunnen zijn. En de 
Heer en zijn engelen leidden de mens, onbewust voor hemzelf, om zijn tijden en seizoenen te 
vervullen.

10. Nu ben ik naar u toegekomen in Kosmon om het hemelse gezag over de aarde duidelijk te 
maken; en van uw God en zijn engelen over het ras der mensen. Zie, in de tijd van Apollo werd de 
mens in zijn huidige gestalte tot stand gebracht op de aarde. In die dagen was de tijd voor de aarde 
geschikt geworden voor dat doel. Net zoals in deze dagen uw Heer gekomen is om de mens van een
ras van soldaten te veranderen in een ras van de vrede; want nu is het seizoen van de aarde gunstig 
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voor dat doel.

11. In de tijd van Apollo werden de eerste profeten van God opgewekt uit een ander dan het I'hin 
ras. In die dagen was de I’huan, de vleesetende mens, het eerst in staat de stem van uw Heer met 
verstand te horen. En uw God gebood de mens dat hij zich de God van harmonie, symmetrie en 
muziek zou herinneren, en dat hij beelden van hem moest maken in alle gebieden van de aarde.

12. Wees heel onderzoekend, O mens, want u zult in die tijd en die generatie in alle werelddelen de 
legenden en de geschiedenis van Apollo ontdekken.

13. En de spelling van zijn naam heeft in alle talen dezelfde betekenis.

14. Kijk, zoals de Heer in Guatama zieners opwekte, die hij onderrichtte in de methoden hoe er 
roofdieren en slangen gedood konden worden, zo wekte hij in hetzelfde tijdsbestek en met hetzelfde
doel andere zieners op in Shem, Ham en Jaffeth. (India, Egypte en China - uitg.) En de namen van 
de grote doders zijn tot op deze dag bewaard gebleven in de menselijke geschiedenissen van deze 
landen.

15. Zo schiep de Heer een nieuw ras op de aarde; en in alle werelddelen kwam het nieuwe ras uit de
I'hins en de I’huans voort, overeenkomstig de verschillende landen waar zij woonden worden ze tot 
op deze dag aangetroffen. Waarin uw God ervoor zorgt, dat al deze mensen die van zuiver bloed 
zijn, geen andere God of Heer dan de Grote Geest hebben.

16. Niettemin, in de tijd van Apollo, was dit ras slechts een kleine minderheid vergeleken met de 
honderden miljoenen I’huans en holbewoners en I'hins, die de aarde bevolkten. Maar de I’huans 
voerden langer dan duizend jaar oorlog.

17. Zij bouwden grote steden en stichtten machtige koninkrijken; maar zodra ze voltooid waren, 
werden ze door de oorlogen omvergeworpen of verdwenen ze.

18. God zei: Nu zal ik de mens een nieuw gebod geven, en dat zegt dat hij moet uitgaan om de 
aarde te onderwerpen; en dat hij ieder roofdier en alle schadelijk gedierte dat kruipt, sist en steekt en
hem voor de voeten komt, zal doden.

19. En van de roofdieren en schadelijke dieren zult u het vlees niet eten, noch het bloed dat leven 
bevat.

20. Ook zult u niet eten van de dieren met ongespleten hoeven; en ook zult u geen varkensvlees 
eten.

21. Maar al de dieren met gespleten hoeven geef ik u, als voedsel om te eten. Want op de dag dat u 
de plaats van de roofdieren inneemt, zult u ook het vlees dat zij gegeten zouden hebben, voor uzelf 
nemen om te eten.

22. Toen zond de Heer I'hin-priesters om het nieuwe ras te besnijden, de GHAN. En hij gebood de 
Ghans dat zij moesten huwen uit hun eigen ras, en hij beloofde hen de hele wereld in hun bezit te 
geven.

23. En de Ghans gingen kleding dragen, op de manier van de I'hins; en de laatstgenoemden gaven 
hen riten en ceremoniën, en ze leerden hen hoe ze moesten bidden en dansen voor E-O-Ih.

EINDE VAN HET DERDE BOEK VAN DE VIJF HEREN
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