
Boek van de Goddelijkheid
Hetgeen omlaag kwam naar de aarde en bekend werd met de namen DIV, en DIVA, en DIVAN- 
(goddelijke)-wetten, zijn Gods werken in atmosferea (hada), gedurende een periode van 3100 jaar, 
tijdens de doortocht van de aarde vanaf de Arc van Loo tot aan de Arc van Spe'ta in etherea; en op 
de aarde, vanaf de tijd van Zarathoestra tot aan de tijd van Abraham, Brahma, Po en Ea-wah-tah.

HOOFDSTUK I

1. God, de Zoon van Jehovih, zei: Krachtens mijn eigen gezag, en uit naam van Jehovih, de 
Schepper van alle dingen, laat er vrede en een ruim inzicht zijn voor engelen en stervelingen.

2. Opdat u onderricht kunt worden door het weinige dat bewezen werd in de wereld, van regeringen
en overheden die zich op de aarde manifesteren, en dat er gelijksoortige en geordende lichamen 
bestaan in de hemelen die tot de aarde behoren.

3. Die hemelse plaatsen en overheden waren de oorzaak en voorlopers van de goede overheden die 
zich onder de stervelingen manifesteerden.

4. Jehovih zei: Hij die op de aarde het hoofd van een regering is, zal koning heten, maar hij die het 
hoofd van Mijn hemelse regering is, zal God genoemd worden. En zo was het.

5. Ik, die namens mijzelf God ben, voor de verlichting van de wereld, verklaar de heerlijkheid en 
wijsheid van Jehovih boven alle dingen op de aarde en in de hemelen daarboven.

6. Waarin Jehovih erin voorzag dat niemand koning zou zijn voor altijd, maar wijken moet voor een
opvolger, evenals Hij in Zijn hemelen voorzag in opvolgers voor Zijn Goden en Heren op bepaalde 
tijden.

7. Dat de weg open zou staan voor de eeuwige verrijzenis van alle mensen, waardoor allen die dit 
verkiezen, na verloop van tijd, ook Goden en Heren kunnen worden van de talloze werelden die nu 
bestaan, en nog geschapen zullen worden.

8. Jehovih zei: Ik blaas Mijn adem naar buiten, en zie, alle dingen worden geschapen. Zij gaan heen 
in wanorde, maar zij keren ordelijk en in geordende gezelschappen bij Mij terug. En ieder 
persoonlijk lid is als een boom, elke tak bloeiend in volmaaktheid.

9. Jehovih zei: Deze gezelschappen, die in al hun heerlijkheid bij Mij terugkeren, worden door Mijn
Goden met decorum en discipline geleid, want zodanig is hun werk.

10. Jehovih zei: Het werk van Mijn Goden zal voornamelijk in atmosferea (hada) zijn. Niettemin 
zullen Mijn Goden en Heren niet alleen met de geesten der doden werken om hen ordelijke 
discipline en harmonie te leren, maar zij zullen er eveneens voor zorgen dat de stervelingen ook het 
systeem en de glorie van Mijn scheppingen kunnen leren.

11. Ten tijde van Fragapatti, in de dageraad van de cyclus van Loo in de hemel, gaf Jehovih 
opdracht tot het stichten van een geordend Congres voor Zijn God en Heren, en Zijn Heer Goden.

12. En dus schiep Fragapatti het geordende lichaam en noemde het de DIVA, en hij stelde God als 
hoofd erover aan, met de titel DIV, evenals het tot op de huidige dag bekendstaat in de heilige 
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boeken van de stervelingen.

13. Jehovih zei: In de vroege tijden van een wereld geef Ik de mensenrassen (op de aarde) een 
despoot om over hen te regeren. Maar in de tijd daarna geef Ik hen representatieve regeringen met 
vele stemmen, die recht hebben om de wetten te helpen opstellen. Evenzo zorg Ik voor de hadan 
hemelen. In de vroege tijden zorg Ik voor een God die op zijn eigen manier dictator en gouverneur 
zal zijn. Maar in latere tijden zorg Ik voor een parlement in de hemel, waarin Mijn God en Mijn 
Heren gezamenlijk beraadslagen om wetten te ontwerpen voor de engelen en de stervelingen. En 
deze zullen Divan-wetten worden genoemd.

14. Jehovih zei: Zie, Mijn God en Heren en onder-Goden moeten dezelfde dingen onderwijzen in de
verschillende delen van de aarde en deze hemelen. Ik wil niet dat de ene Heer een bepaald ding 
onderwijst in de ene plaats, en een ander hetzelfde ding anders onderwijst in een andere plaats.

15. Jehovih zei: Mijn God en Heren moeten op begrijpelijke wijze te werk gaan, zodat alle mensen 
op de aarde en in de hemel tot Mij aangetrokken worden in harmonie en discipline.

16. God zei: Ik, de God van de aarde, aangesteld als Div, door Jehovih's wil, door Zijn Zoon 
Fragapatti, hoorde de stem van de Schepper zeggen:

17. Div, Mijn Zoon, maak de Ormazdische wet bekend, en de I'hua'Mazdische wet, en de 
Zarathoestrische wet.

18. God zei: Dit is dus de Ormazdische wet: Ormazd, de Schepper, ontplooit Zijn scheppingen die 
Hij schiep. Hij plaatste de sterren in het firmament; dit zijn de woorden uit het boek van de 
Almachtige. Hij maakte de aardsubstanties van de aarde, en al de dingen erop en erin. Dit zijn de 
woorden van de Schepper, Ormazd, de Jehovih.

19. De substanties van dingen die eeuwig komen en gaan; scheppend en ontbindend van de ene 
vorm in de andere, deze zijn de Ormazdische wet, de wet van Jehovih. Door de kracht van Zijn 
tegenwoordigheid maken deze dingen eeuwig indruk op elkaar. Hetgeen deze dingen zeggen tot de 
ziel van de mens, schrijven op de ziel van de mens, vormt het menselijke weten, verkregen door de 
Ormazdische wet, de wet van Jehovih. Hetgeen deze dingen zeggen tot de zielen van de engelen, 
schrijven op de zielen van de engelen, vormt de kennis van de engelen, verkregen door de 
Ormazdische wet, de wet van Jehovih.

20. God zei: Ook dit is de Ormazdische wet: Eeuwigdurende groei. Als een mens die wordt 
voortgebracht uit iets dat geen entiteit bezat, daardoor tot een entiteit (wezen) wordt, dit tot stand 
wordt gebracht door de Ormazdische wet.

21. Met het vermogen in de mens tot eeuwig leven; met het vermogen om eeuwig kennis en macht 
te verwerven, en nooit de Almachtige te benaderen. Als een weg waarop de mens eeuwig in 
volkomen vrijheid kan lopen, en nooit aan het einde ervan komt; zich verheugend over zijn reis, dit 
is de Ormazdische wet.

22. Zoals de werkingen van de stoffelijke substanties licht voortbrengen; zoals het licht de 
uitdrukking en spraak is van bepaalde stoffelijke veranderingen, zo is Ormazd het Meester Licht, de
Schepper, hetgeen de ziel van de mens verlicht en hem er bewust van maakt dat hij bestaat. Dit is de
Ormazdiache wet, dit is de Eeuwige Tegenwoordigheid die nooit eindigt.

27. Ofschoon er werelden ontstaan en vergaan (als zodanig), toch blijft Ormazd; Hij is de Eeuwige; 
en in Hem worden alle scheppingen geschapen, Dit is de Ormazdische wet, de wet van Jehovih.

Oahspe - Boek van de Goddelijkheid is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 488 - 538



24. God zei: Hetgeen nu volgt, is de I'hua'Mazdische wet: de school der kennis, onderhouden door 
God en zijn Heren, voor het onderricht aan stervelingen en engelen.

25. Waarin een bepaalde discipline en woorden nodig zijn om ervoor te zorgen dat mensen en 
engelen bijeenkomen, bij elkaar verblijven en eeuwig verder reizen, in harmonie en blijdschap.

26. Een grote menigte was in wanorde en verwarring, en ongeluk was het gevolg. Toen kwam er 
orde en discipline, en de menigte werd in harmonie gebracht en vervuld met blijdschap. Dit werd tot
stand gebracht door de I'hua'Mazdische wet.

27. Jehovih had gezegd: Zie, Ik schep de mens met het vermogen om een schepper onder Mijzelf te 
worden. De eerste les van de schepping die Ik in de hand van de mens leg, is dat hij harmonie en 
aansluiting tussen zichzelf en zijn buren zal scheppen, dat de velen tot eenheid zullen komen, als 
één mens.

28. God zei: Zodanig was de Ormazdische wet: de mens te scheppen met de mogelijkheid om een 
schepper te worden onder Jehovih (Ormazd). Maar waarin mensen en engelen door middel van hun 
Goden en Heren harmonie en discipline begonnen in te stellen, te scheppen; dit was de 
I'hua'Mazdische wet.

29. Zoals het militaire handboek voor de soldaten geldt en hen tot een eenheid in beweging maakt, 
zo geldt de I'hua'Mazdische wet voor het tot stand brengen en onderwijzen van vrede en orde en 
eenheid onder de stervelingen op de aarde en de engelen in de hemel.

30. Door de I'hua'Mazdische wet worden de hemelse koninkrijken in hada in stand gehouden; en 
door dezelfde wet worden grote koninkrijken en naties op aarde opgebouwd. De discipline van God 
en de Heren, door middel van hun ashars, bij het regeren over de stervelingen, voor het 
veelomvattende nut voor allen: dit is de I'hua'Mazdische wet. Het wordt de I'hua'Mazdische wet 
genoemd omdat God en zijn Heren, via hun ashars, regeren en waken over alle goede stervelingen 
en engelen voor hun verheffing in de hemelen daarboven.

31. God zei: Hier volgt nu de Zarathoestrische wet: de gift van woorden aan de stervelingen, 
betreffende de heerschappij van God en zijn Heren: het vormen van alle goede stervelingen tot 
mede-erfgenamen en leden van dezelfde hemelse koninkrijken, waarin God en zijn Heren en hun 
heilige raad in de hemel overleg plegen en wetten toepassen voor de uiteindelijke verrijzenis van 
alle mensen.

32. Het geopenbaarde woord van de hemel aan de stervelingen: dit is de Zarathoestrische wet.

33. Het woord was bij God, en God werd het woord: dit is de Zarathoestrische wet.

34. Want het door Zarathoestra gegrondveste woord werd het leven van God in het vlees, eeuwig 
bestaand tot het einde van de wereld.

35. Want ofschoon Zarathoestra vergeten kan worden en de woorden uit zijn mond niet op de hele 
aarde herinnerd zullen worden, toch bleef de Zarathoestrische wet ( de openbaringen van God aan 
de mens) sinds die tijd altijd in de zielen van de stervelingen, voor eeuwig.

36. Het verlangen van de mens om één te worden met de Allerhoogste, dit te weten, is de 
Zarathoestrische wet. Het doet er niet toe door welke naam hij ernaar streeft, hij streeft ernaar de 
wil van God te kennen.

37. Als een koning soldaten wil hebben voor zijn leger, stuurt hij rekruteringsofficieren uit die 
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roepen: Sluit u aan bij de legers van de koning. Evenzo, maar dan voor vrede en gerechtigheid, 
stuurt God zijn Heren en heilige engelen omlaag naar de stervelingen en die zeggen: Sluit u aan bij 
het koninkrijk van God. En als zij komen, bezigen zij bepaalde riten en ceremoniën, met woorden 
en heilige dagen: de benaming van deze riten en ceremoniën en de door God geopenbaarde 
woorden zijn de Zarathoestrische wetten. Want zij vormen het eerste begin waardoor de 
stervelingen tot medewerkers worden van God en zijn Heren.

HOOFDSTUK II

1. God zei: Wees aandachtig, O mens, voor de stem van uw Heer en zijn engelen; wees geduldig, 
opdat u de heerschappij van uw God zult begrijpen en in glorie kunt bijdragen aan de Almachtige.

2. De Div was het hoofd, en de Heren en hun beambten omvatten het Divan (goddelijke) Congres 
van het tijdsbestek waarop dit boek betrekking heeft.

3. En de stervelingen uit die tijd, die zich aansloten bij de legers van God, werden 
vertegenwoordigd door de stem van beschermengelen die door hun Heer waren aangesteld, 
overeenkomstig de natie of plaats die hij vertegenwoordigde.

4. En de ashars brachten verslag uit aan hun Heer, wat betreft de toestanden en plaatsen van de 
stervelingen, en ook die van de engelen, en de Heren spraken erover in de Diva.

5. En de Div stelde wetten en heerschappijen in, voor stervelingen en engelen, in overeenstemming 
met wat het beste voor hen was.

6. Jehovih zei: Ik ben het Licht en het Leven; aanschouw Mij, Ik ben Ormazd. Als Ik Mijn 
gedachten tot woorden vorm, ben Ik I'hua'Mazda; Ik ben het Woord. Als de woorden van Mijn 
koninkrijk opgetekend worden door de stervelingen, aanschouw Mij; Ik ben de Zarathoestrische 
wet. Ik ben drie in één.

7. Evenzo heb Ik voor u bepaald, O Div, en voor Mijn engelen en Mijn stervelingen; want u drieën 
zult een eenheid vormen in de bevordering van Mijn koninkrijken.

8. Zie, uw werken zullen van nu af aan Divan (Goddelijkheid) genoemd worden. En al wie onder 
uw inspiratie komt, zal Divas (Goddelijk) genoemd worden.

9. God zei: Overweeg, O mens, de wijsheid van uw God, om te begrijpen wat geschikt is voor uw 
eigen verstand, en wees verreikend met uw eigen leden.

10. De Div bepaalde: Dat er geboorteriten naar de stervelingen moesten worden gebracht; dat de 
stervelingen moest worden geleerd om hun kinderen, zodra ze geboren waren, aan de Diva te 
wijden, onder een roede met water, op dezelfde manier waarop de es'yans in de hemel gedoopt 
werden. Met riten en ceremoniën en woorden, volgens de Zarathoestrische wet, de I'hua'Mazdische 
wet en de Ormazdische wet.

11. God zei: Ten tijde van de doop van sterfelijke kinderen stellen mijn Heren ashars aan over zulke
kinderen, om hen op het pad van de Almachtige te houden.

12. Dit was de eerste Divan-(goddelijke)-wet.

13. De Div bepaalde: Dat er huwelijksriten en ceremoniën met woorden en processies moesten 
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worden ingesteld, teneinde sterke monogame huwelijken te kunnen sluiten volgens de 
Zarathoestrische wet, de I'hua'Mazdische wet en de Ormazdische wet.

14. God zei: Tijdens de huwelijken benoemden mijn Heren nieuwe ashars voor man en vrouw, van 
wie het de plicht was om hen behulpzaam te zijn zoals bij een klein koninkrijk, voor de heerlijkheid
van Jehovih.

15. Dit was de tweede Divan-(goddelijke)-wet.

16. De Div bepaalde: Dat er begrafenisriten en ceremoniën moesten worden ingesteld, met 
woorden, overeenkomstig de Diva, dat wil zeggen: De Zarathoestrische, de I'hua'Mazdische en de 
Ormazdische wet.

17. Dit was de derde Divan-wet.

18. God zei: Tijdens de geboorteriten, de huwelijksriten, en de begrafenisriten waren er 
rapporterende engelen van de Heer aanwezig; en naderhand gaven zij verslag over deze dingen aan 
mijn koninkrijken in de hemel.

19. En al die stervelingen die deze riten en ceremoniën volbrachten, met woorden, werden 
Zarathoestriërs genoemd. Niettemin waren er vele anderen die, omdat zij niet geschikt voor 
inspiratie waren, zich afzijdig hielden van mij en mijn koninkrijken.

20. Jehovih zei: Ik verwijt het Mijn God en Mijn Heren niet dat hun liefde eerder uitgaat ten gunste 
van die stervelingen die Zarathoestriërs werden, dan naar degenen die God en zijn Heren 
verwierpen. Evenmin kritiseer Ik God en zijn Heren voor het aanmoedigen van hun uitverkorenen 
om steden te stichten, naties en rijken, terwijl de andere stervelingen die vijanden zijn, te gronde 
gaan in hun steden, koninkrijken en naties.

21. God zei: U, die één bent met de goddelijke wet, bent vrij van de wet; maar zij die mij en mijn 
koninkrijken verwerpen, zijn gebonden door de wet.

22. Over de eerste drie goddelijke wetten zei God: Dit zijn mijn heilige woorden, verordend aan de 
stervelingen door de vader of de moeder: Ik schenk dit, mijn kind, om een goed Zarathoestriër te 
worden, overeenkomstig de Diva. En bij het huwelijk: door de bruid en bruidegom: Ik schenk 
mijzelf aan deze, mijn levensgezel(lin), een goed Zarathoestriër, overeenkomstig de Diva. En in het 
sacrament, voorafgaand aan het sterven: Ik biecht met berouw, ik, een goed Zarathoestriër, tot U, O 
Ormazd; en tot Uw Heren van de hemelse scharen van Diva. 1)

HOOFDSTUK III

1. God zei: Zie, ik kom om te openbaren hetgeen geschied is in de hemel, opdat u, O mens, de 
oorzaak van de dingen die gebeuren op de aarde, kunt begrijpen.

2. Deze Divan-wetten werden opgesteld in de hemel, en door de Heren uit die tijd, door middel van 
hun eigen engelen, aan de stervelingen gegeven, waardoor de stervelingen een manifestatie werden 
van de hemelse dingen.

3. Dit betreft dan het hiernavolgende, te weten:

4. Indien een man niet te zwak is, moet hij bij al de Heren biechten met berouw. Is hij echter te 
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zwak om woorden te uiten, dan moet de priester voor hem biechten door zijn rechterhand vast te 
houden terwijl hij de heilige woorden uitspreekt. En terwijl dit gedaan wordt, moeten de ashars 
zorgen voor een voldoend aantal geesten om de nieuwgeborene te ontvangen, en hem te brengen 
naar de plaats in de hemel die tevoren voor hem werd uitgezocht.

5. De derde Divan-wet bepaalde als volgt: Als de es'yan een Zarathoestriër is, en zijn verwanten in 
de hemel zijn druja's, dan zal hij niet naar de hemel worden gebracht waar zij zich bevinden; noch 
zal het zijn verwanten worden toegestaan hem voor dertig dagen te zien. Maar na dertig dagen op 
zijn eigen plaats in de hemel, mag het zijn verwanten, indien druja's, worden toegestaan hem te 
zien, maar alleen onder bewaking.

6. De vierde Divan-wet: Indien de es'yan een Zarathoestriër is, en zijn verwanten in de hemel 
behoren tot de geordende hemelen, dan moet hij bij hen gebracht worden, en voor een tijd zal zijn 
verblijfplaats bij hen zijn.

7. De vijfde Divan-wet: Indien de es'yan een Zarathoestriër is, wordt het niet toegestaan dat zijn 
geest langer dan drie dagen en drie nachten bij zijn sterfelijke familieleden verblijft. En dan zal hij 
naar zijn plaats in de hemel worden gebracht, en in de hoede van zijn asaphs worden gegeven, die 
alle dingen aan hem zullen verklaren.

8. God zei: Terwijl de sterfelijke priester na het sterven de gebeden opzegt, in de ochtend, in de 
middag en bij het ondergaan van de zon, zullen de ashars bijeenkomen in hetzelfde huis, samen met
de nieuwgeboren geest, en deelnemen aan het zingen en de gebeden, want dat zal de geest tot rust 
brengen, en hem doen herstellen om te weten wat er is gebeurd. En dit zal de zesde Divan-wet 
genoemd worden.

9. God zei: En dezelfde wet zal van toepassing zijn in geval van een Zarathoestrische vrouw zowel 
als van een man. In het geval van een Zarathoestrisch kind, dat stierf in de kindsheid, bepaalde de 
Div:

10. De zevende Divan-wet: Het kind van een Zarathoestriër dat te jong is om te spreken, zal geen 
biecht afleggen, zelfs niet via de priester. De sterfelijke priester zal zeggen: O Gij, Meester Licht! 
Zie, mijn kind is gestorven! Ontvangt U zijn kleine, tere geest! Breng hem naar Uw hemelse plaats 
van verrukking! En de ashars zullen de jonge es'yan naar een geschikte plaats brengen, en hem 
overgeven aan de asaphs; en de asaphs zullen hem onderzoeken en, als hij fetal nodig heeft (zie 
verkl. woordenlijst), zullen zij ervoor zorgen in de hemel, indien mogelijk. Maar als hij te jong is, 
zullen de asaphs hem, onder voldoende bewaking, terugbrengen naar de sterfelijke moeder, of naar 
de sterfelijke vader, of naar de broeder of de zuster, of andere naaste verwant, of naar wie ook die 
de asaphs het meest raadzaam achten. En de kindgeest zal elke nacht in bed gelegd worden bij zijn 
fetal-moeder of fetal-vader, opdat zijn geest voldoende voedsel kan opnemen om op te groeien in 
het eeuwige leven. Maar de asaphs die hem onder hun hoede hebben, zullen hem in de morgens 
wegbrengen naar zijn plaats in de hemel. Maar in geen geval moet een Zarathoestrische kindgeest 
om hem te voeden bij een twistzieke sterfelijke vrouw gelaten worden, noch bij een dronken 
sterfelijke man.

11. God stelde voor: Indien een Zarathoestriër gestorven is, en zijn geest verblijft vele jaren in een 
plaats van hemelse verrukking, wat dan als zijn sterfelijke vrouw overlijdt en zij geen 
Zarathoestrische is?

12. Al de leden van de Diva bespraken dit. Vervolgens bepaalde God de achtste Divan-wet, die 
luidde: De geest van zo'n vrouw zal niet worden toegestaan om naar de plaats van haar echtgenoot 
te gaan. Gedurende dertig dagen zal zij op een voor haar geschikte plaats worden gehouden. Daarna
mag ze haar echtgenoot onder bewaking bezoeken; maar totdat zij de Ormazdische wet aanvaardt, 
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zal zij niet bij de echtgenoot in de hemel wonen, noch bij haar kinderen in de hemel. En als zij 
sterfelijke kinderen heeft, zal het haar niet worden toegestaan hen te bezoeken, behalve onder 
geleide.

13. De negende Divan-wet luidde eender, waarin het een Zarathoestrische vrouw betrof wier 
echtgenoot geen Zarathoestriër was; want hij werd aan dezelfde wet gehouden, en bleef dus 
gescheiden in de hemel totdat hij de Ormazdische wet aanvaardde.

14. God stelde voor: Indien een Zarathoestriër een vrouw heeft die geen Zarathoestrische is, en zij 
heeft een voortijdige geboorte, hetzij per ongeluk of door abortus, wat gebeurt er dan met de geest 
van dat kind? Hierover spraken al de leden van de Diva, en daarna bepaalde God:

15. Zo'n geest zal een tijdlang niet naar de hemel worden gebracht, maar geestelijk gevoed worden 
door zijn natuurlijke moeder of vader, dag en nacht, totdat de volle negen maanden voltooid zijn, en
dan zal hij met de vereiste ceremoniën door de ashars worden overgebracht. Daarna zal hij verzorgd
worden zoals het staat in de zevende Divan-wet. En zo luidde de tiende Divan-wet.

16. De elfde Divan-wet: Indien een Zarathoestriër de volwassen staat bereikt voordat hij sterft, zal 
zijn geest twee jaar lang es'yan zijn. En gedurende die tijd zal hij door niet minder dan twee asaphs 
begeleid worden wanneer hij zijn hemelse woning verlaat; en de asaphs zullen hem de manier van 
het reizen bijbrengen, de manier van het onderkennen van plaatsen, zowel op de aarde als in de 
eerste verrijzenis. En zij zullen hem de verscheidenheid en soorten van voedsel leren, geschikt voor 
de hoogste en beste ontwikkeling van een geest. Maar wanneer hij op reis gaat met de gezellen van 
zijn eigen hemelse groep, zullen de asaphs van zijn groep met hem en hen meegaan. En, gedurende 
de twee jaar, zal hij van voedsel en kleding voorzien worden uit de voorraad in de hemel, en zal hij 
niet werken om zichzelf van iets te voorzien.

17. De twaalfde Divan-wet had betrekking op dezelfde geest, hetgeen luidde: Aan het einde van de 
twee jaren zullen de asaphs hem en diegenen van zijn groep die gereed zijn, overbrengen naar de 
afdeling van de eerste leergang, en zijn naam zal in de bibliotheek van die afdeling van de hemel 
ingeschreven worden als: INGETREDEN LEERLING in de EERSTE VERRIJZENIS. Hier zullen 
zijn eerste lessen bestaan uit het vervaardigen van kleding en het zorgen voor voedsel voor hemzelf 
en anderen. En hij zal het recht hebben, indien hij dit wenst, om deel te nemen aan de recreaties van
de ingetreden leerlingen, zoals muziek, dansen, marcheren, schilderen, of andere kunsten.

18. De dertiende Divan-wet had betrekking op dezelfde geest. en luidde: Niet langer dan twee jaar 
zal hij dienstdoen als ingetreden leerling, en langer indien zijn vaardigheid niet voldoende is om 
vooruit te gaan. Maar wanneer hij gevorderd is, zal hij niet langer een ingetreden leerling genoemd 
worden, maar een VAKMAN. En hij zal naar een geschikte plaats gebracht worden, waar zijn 
arbeid zal bijdragen aan de hemelse koninkrijken. En zijn recreaties zullen hem recht geven op 
onderwijs in zowel stoffelijke als es'ean (geestelijke) kennis, en hun overeenstemming. Als vakman 
zal hij zeven jaar dienstdoen.

19. De veertiende Divan-wet had betrekking op dezelfde geest, en luidde: Als het examen van de 
vakman is voltooid, zal hij terugkeren om in de verpleeginrichtingen in de hemel te gaan werken en 
wordt hij assistent van de asaphs. En gedurende die periode moet hij zich melden op het appel. En 
zijn leraren zullen hem meenemen naar omlaag, naar de stervelingen en hem leren hoe hij 
stoffelijke dingen moet zien en horen. En ook zullen zij hem uitleg geven over fetalisme en 
bezetenheid van stervelingen door druja's, opdat hij de oorzaak zal begrijpen van liegen, en stelen, 
en roddelen, en samenzweren, en moorden onder de stervelingen.

20. De vijftiende Divan-wet ging over dezelfde geest en luidde: Nadat hij drie jaar als verpleeghulp 
van de asaphs heeft gediend, zal hij bevorderd worden naar de ziekenhuizen in de hemel, als 
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assistent van de artsen. En zij zullen hem leren hoe geesten die in chaos verkeren te herstellen, en 
krankzinnige geesten, misvormde geesten, zieke geesten en geesten die gekweld worden door 
smerige geuren en zichzelf niet kunnen reinigen, speciaal de geesten van vrouwen die abortus bij 
zichzelf teweegbrachten, of toelieten dat het bij hen gedaan werd, en monomaniakken, en alle 
soorten zieke geesten. En de geneesheren zullen hem meenemen wanneer zij omlaaggaan naar de 
stervelingen om fetals te verwijderen, en hij moet leren hoe zij gescheiden worden, veilig voor 
beide partijen. En zij zullen hem naar de slachtvelden brengen, waar de stervelingen elkaar doden 
en van wie de geesten in chaos verkeren of nog steeds vechten, en hij moet helpen om hen weg te 
brengen van de stoffelijke plaats, en ook leren hoe hen te doen herstellen, en waar hen over te geven
als ze hersteld zijn. En indien er knopen in het een of andere gebied vlakbij zijn, zal de arts hem 
daar naartoe brengen, en hem laten zien hoe ze ontward worden, en hoe ze overmeesterd en verlost 
worden. En indien er een hel in de nabijheid is, zullen de geneesheren hem daarheen brengen en 
hem leren hoe de hel verlost wordt en de mensen daarvan hersteld worden. Gedurende tien jaar 
moet hij dienstdoen als assistent van de artsen.

21. De zestiende Divan-wet ging over dezelfde geest en die luidde: Als hij het gedeelte als assistent-
arts heeft volbracht, zal hij worden bevorderd tot de volledige rang van VERZORGER. En in die 
afdeling zal hij tien jaar dienstdoen, hetgeen zijn emancipatie in die orde voltooit, en daarna zullen 
alle verzorgingstehuizen in de lagere hemelen voor hem openstaan, en kan hij gaan naar welke hij 
ook maar wenst, behalve wanneer hij voor bepaald werk door zijn Heer wordt opgeroepen, of door 
de God van zijn afdeling.

22. De zeventiende Divan-wet ging over dezelfde geest en die luidde: Als hij een bevredigend 
examen heeft afgelegd bij zijn Heer, of diens gevolg, zal hij worden bevorderd tot de volledige rang
van GENEESHEER. En in die afdeling van de hemel zal hij vijftig jaar dienstdoen. En dan zal zijn 
emancipatie in die orde voltooid zijn. En al de ziekenhuizen in de lagere hemelen zullen voor hem 
openstaan, en hij kan kiezen welke daarvan hij als zijn arbeidsplaats wenst, tenzij zijn Heer of de 
God van zijn afdeling hem speciaal nodig heeft.

23. De achttiende Divan-wet ging over dezelfde geest en luidde: Hij zal nu een examen afleggen bij 
zijn Heer of diens afgevaardigde, en indien hij bewijst kennis te bezitten van de structuur van zowel
de stoffelijke als de geestelijke mens, zal hij worden ingeschreven als INGETREDEN FACTOR, 
(werkende persoon) en moet hij twaalf jaar dienstdoen in het vormen en maken van stoffen voor 
kleding, en voor andere nuttige en decoratieve doeleinden.

24. De negentiende Divan-wet was gelijk aan de achttiende, behalve dat zijn arbeid zal bestaan uit 
het bijeenbrengen en vervoeren van voedsel gedurende nog twaalf jaar. En de twintigste Divan-wet 
was gelijk aan de negentiende, behalve dat zijn arbeid zal bestaan uit het hanteren van grote massa's
en het overbrengen daarvan over grote afstanden.

25. De eenentwintigste Divan-wet voor dezelfde geest luidde: Hij zal nu het CREATIEF intreden 
als leerling. Dertig jaar zal hij dienstdoen in het Creatief en leren hoe hij moet scheppen. En de 
tweeëntwintigste Divan-wet was gelijk aan de eenentwintigste, behalve dat hij in Uz zal verblijven 
en twaalf jaar moet dienen om Uz te leren. 2)

26. De drieëntwintigste Divan-wet voor dezelfde geest luidde: Hij zal nu intreden in het college, en 
dienstdoen in overeenstemming met zijn talenten, vanaf vijf tot veertig jaar, en leren te meten, en 
afstanden; omwentelingen; snelheden; magneten, stoffelijk en geestelijk; stromingen van vortexen; 
en hoe vortexen af te meten naar hun spiraalvormige energie, hoe het middelpunt en de omtrek van 
vortexen te vinden. En als hij de hele periode van veertig jaar uitdient, zal hij zijn vrijgesteld van 
het achttiende, negentiende, twintigste, eenentwintigste, tweeëntwintigste, en drieëntwintigste 
gebod; en al die plaatsen zullen voor altijd voor hem openstaan. En als hij het verkiest om de een of 
andere binnen te gaan, kan hij dit doen, tenzij hij een speciale opdracht krijgt van zijn Heer of de 
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God van zijn afdeling, om naar een andere spoedeisende plaats te gaan.

27. De vierentwintigste Divan-wet voor dezelfde geest luidde: Hij zal nu de architectuur ingaan als 
een leerling, en hemelse woningen en steden leren bouwen; en hij moet er acht jaar dienstdoen en 
bevorderd worden om rechterstoelen en tronen te bouwen, en daarin nog zestien jaar dienen.

28. De vijfentwintigste Divan-wet voor dezelfde geest luidde: Hij zal nu in aanmerking komen voor
de SCHOOL VAN LICHT EN DUISTERNIS, en de relatieve kracht van aantrekking en 
voortstuwing leren die daarbij horen; en zijn opleiding hierin zal praktijk en proefneming omvatten;
en gedurende de hele cursus zal hij zeventig jaar dienstdoen. Waarna hij, als hij vaardig is in het 
scheppen van licht en duisternis, is vrijgesteld van de vierentwintigste en vijfentwintigste Divan 
wet, en al zulke plaatsen zullen voor altijd voor hem openstaan.

29. De zesentwintigste Divan-wet voor dezelfde geest luidde: Hij zal nu vierentwintig jaar 
dienstdoen in het bouwen en aandrijven van hemelse boten, en kleine ruimteschepen. En de 
zevenentwintigste Divan-wet was van gelijke strekking en luidde: Dat hij nu vijftig jaar lang zal 
reizen in atmosferea, en op de aarde, en op de oceanen van de aarde.

30. Dit voltooit het lager onderwijs in de eerste verrijzenis.

HOOFDSTUK IV

1. God zei: Wat betreft de geest van een Zarathoestriër die zijn lagere opleiding voltooid heeft, hoe 
gaat het verder? Daarover spraken alle leden. Waarna de Div bepaalde:

2. Hij zal tweehonderd jaar dienstdoen als leerling loo'is. Hij moet bekwaam worden in de kennis 
van de voortplanting van de stervelingen. Leren te voorspellen hoe de nakomelingen zullen worden,
overeenkomstig het ouderschap; wijs worden in het onderscheiden hoe het es van een levende 
sterveling over het vlees heerst, ten goede of ten kwade; hoe het es van een sterveling het geslacht 
en de uiteindelijke grootte en gezondheid en kracht van de nazaten bepaalt.

3. Om dit te leren zullen de loo'is hem naar duizenden stervelingen brengen, en hij moet een verslag
opstellen over hetgeen hij waarneemt; en wanneer zulke stervelingen nakomelingen krijgen, moet 
hij een verslag erover maken; en hij moet de aard van de geboorte gadeslaan, en de grondslag van 
het kind, tezamen met welke omstandigheden er rond de moeder van het kind aanwezig zijn. En hij 
moet dat kind volgen totdat het is opgegroeid, en ook getrouwd is, en een kind, of kinderen heeft 
gekregen, en zo door tot aan het zesde geslacht. Zo luidt de achtentwintigste Divan-wet.

4. Div bepaalde: Nadat hij tweehonderd jaar heeft dienst gedaan moet hij een examen afleggen bij 
zijn Heer, of diens afgevaardigde, en indien hij bekwaam is in het voorspellen tot de zesde 
generatie, zal hij intreden als ashar (beschermengel - uitg.) op een lijst van vier twaalfde voor elke 
maansverandering. Maar de achtenveertig ashars zullen geen ashars zijn voor meer dan honderd 
tweeënnegentig stervelingen, tenzij anderszins speciaal toegewezen door de Heer of God die de 
heerschappij voert.

5. Gedurende vier generaties, van honderd drieëndertig jaar, zal hij als ashar dienstdoen. En hij 
moet leren om dag en nacht gezag te hebben over zijn sterfelijke beschermelingen en hen niet van 
zijn aanwezigheid te laten weten. Om dit te volbrengen moet hij met zijn beschermelingen beginnen
in hun vroege kindsheid; bij hen blijven terwijl zij slapen en tot de geest van de sterveling spreken, 
hem onderwijzend en overredend. Dit was de negenentwintigste Divan-wet.
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6. Div bepaalde: Na als ashar te hebben gediend, de volledige periode van een ashar, zal hij recht 
hebben op een examen bij zijn Heer of afgevaardigde. Maar hiermee begint een nieuw examen, 
hetgeen inhoudt dat het onderzoek betrekking heeft op zijn beschermelingen, wat betreft het soort 
vruchten hij naar de hemel heeft gezonden, waarbij de graad van zijn es'yans als maatstaf geldt. Dit 
was de dertigste Divan-wet.

7. Div bepaalde: Als hij het examen als ashar heeft afgelegd, zal hij nu tot asaph worden bevorderd, 
en zo zal hij zesenzestig jaar dienstdoen. Ook hiervoor zal het examen niet hemzelf gelden maar de 
oogst van zijn afdeling. Dit was de eenendertigste Divan-wet.

8. Div bepaalde: Als zijn examen voltooid is, zal hij nu vrijstelling verkrijgen voor alle voorgaande 
afdelingen en bepalingen; en hij zal zijn keus kunnen doen in alle plaatsen die hij doorlopen heeft, 
tenzij anderszins voor speciale dienst aangewezen door de Heer of God van zijn afdeling. Dit was 
de tweeëndertigste Divan-wet.

9. Div bepaalde: Hij zal nu gerechtigd zijn de AFDELING van de ELEMENTAIRE ZIEL binnen te 
gaan. Zijn eerste lessen zullen betrekking hebben op kleuren en geluiden, zowel van corpor als van 
es. Allereerst te beginnen met grijs in niet meer dan drie samenstellingen; en als hij deze meester is 
geworden, zal hij er vier krijgen, dan vijf, dan tien, dan honderd en zo verder, totdat elke 
samenstelling van kleuren voor hem wordt geplaatst, en hij ogenblikkelijk elke kleur, schakering en 
tint kan waarnemen, en de snelheid van het licht, en de (actinische) kracht die ervan uitstraalt. En 
hij zal deze studie voortzetten totdat hij in es de tegenhanger van iets in corpor kan scheppen, of in 
corpor de tegenhanger van iets in es kan scheppen. En met klanken zal hij op dezelfde manier 
verdergaan; allereerst een combinatie van drie leren, zodat wanneer zijn leraar een drietal klanken 
tegelijk voortbrengt, hij ze kan horen en de precieze golfsnelheid bepalen. Vervolgens zal hij 
beginnen met vier klanken, dan vijf, dan tien, dan honderd, en zelfs duizend die hij, zelfs al klinken 
ze op hetzelfde moment, ieder afzonderlijk moet bespeuren, en de snelheid en kracht van ieder. Dit 
was de drieëndertigste Divan-wet.

10. Div bepaalde: Nu zal hij beginnen met de praktijk van het combineren en scheppen van kleur 
door klanken, en klanken door kleuren, zowel in corpor als in es. Zijn leraren zullen explosies met 
licht teweegbrengen, en explosies zonder licht, en slechts met zijn oog en zijn oor moet hij in staat 
zijn te bepalen met welke elementen de explosies gedaan werden. Dit was de vierendertigste Divan-
wet.

11. Div bepaalde: Hij moet ver van de explosies vandaan gaan, en als de golven hem bereiken, zelfs
al hoort hij de explosie niet, moet hij in staat zijn te bepalen door middel van de golven, met welke 
substantie de explosie werd teweeggebracht, en of het in licht of duisternis gebeurde. En indien het 
in licht was, welke kleuren zich manifesteerden. Dit was de vijfendertigste Divan-wet.

12. Div bepaalde: Nu moet hij instructie ontvangen in de geluiden van gesproken woorden. 
Allereerst zal zijn leraar hem twee mensen laten horen die op hetzelfde moment spreken, terwijl hij 
niets mag missen van wat er gezegd wordt; dan drie, dan vier, dan vijf, dan tien, dan honderd en 
vervolgens duizend, maar geen groter aantal in deze afdeling. Dit was de zesendertigste Divan-wet.

13. Div bepaalde: Nu moet hij de geluidsgolven ontleden, waarvan hij niet de klanken kan horen. 
Zijn leraar zal hem op een bepaalde plaats opstellen en hem de licht- en geluidsgolven laten lezen 
die tot hem komen, zodat hij niet alleen de gesproken woorden verstaat, maar ook de soort persoon 
die spreekt of zingt. Dit was de zevenendertigste Divan-wet.

14. Div bepaalde: Nu zal zijn leraar hem de lichtgolven laten onderscheiden en het geluid dat 
uitstraalt van twee personen die op hetzelfde moment praten en die hij niet horen kan, en dan moet 
hij niet alleen de gesproken woorden begrijpen, maar ook de soort personen die spreken. Daarna 
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moet hij op dezelfde manier de golven van drie personen aflezen, dan vier, dan acht, dan honderd, 
en zelfs duizend. Dit was de achtendertigste Divan-wet.

15. Div bepaalde: Vervolgens zal hij op enige afstand van een slagveld worden gebracht, waar 
stervelingen in een dodelijke strijd verwikkeld zijn, maar niet dichtbij genoeg om de geluiden te 
horen; maar als de golven hem bereiken, moet hij ze onderscheiden en het aantal strijdende mannen 
weten, de soort wapens die gebruikt worden, en de oorzaak van de strijd. Dit was de 
negenendertigste Divan-wet.

16. Div bepaalde: Hij zal nu worden bevorderd tot boodschapper tussen Heren onderling, en tussen 
Heren en Goden. Dit was de veertigste Divan-wet.

17. Div bepaalde: Gedurende honderd jaar zal hij als boodschapper dienstdoen en aan het eind van 
die periode zullen zijn Heren en Goden zijn staat van dienst weergeven, en hem tot maarschalk 
bevorderen. En hierbij zal de vrijstelling van al de voorgaande bepalingen en afdelingen voor hem 
beschikbaar zijn, om te kiezen wat hij ook wil, behalve op die tijd en gelegenheid als speciaal door 
zijn Heer of God vereist wordt. Dit was de eenenveertigste Divan-wet.

18. Div bepaalde: Gedurende tweehonderd jaar zal hij als maarschalk dienstdoen, en onder zoveel 
als veertig Heren en Goden, en in zoveel als twintig hemelse koninkrijken. Dit was de 
tweeënveertigste Divan-wet.

19. Nu zal hij tot Heer bevorderd worden en het gezag hebben over een stad of natie van 
stervelingen en over de geesten die tot die stad of natie behoren. Dit was de drieënveertigste Divan-
wet.

HOOFDSTUK V

1. God stelde voor: Indien een man sterft, en hij is geen Zarathoestriër, wat dan ? Al de leden 
bespraken dit, en vervolgens:

2. Bepaalde Div: Voorzover hij de Zarathoestrische wet niet aanvaardde terwijl hij sterfelijk was, is 
hij ongeschikt voor de hoogst verheven plaatsen van verrukking. Want alle erkende voorkeur zal 
uitgaan naar de Zarathoestriër 3). Dit was de vierenveertigste Divan-wet.

3. Div bepaalde over dezelfde geest, die geen Zarathoestriër was: Zijn opleiding zal niet tot het 
ambt van Heer leiden, noch tot de Godheid. Hij zal geen steunpilaar zijn in het bouwwerk van de 
Vader, noch een steen in het grote en sterke gewelf, maar hij zal zijn als een gewone steen in de 
muur.

4. Div zei: Ik ben niet tot God gemaakt om louter en alleen mijn tijd uit te dienen, en verder niets. Ik
ben er om ver vooruit te zien wat betreft wie er Heren en Goden zullen worden over de aarde en 
atmosferea.

5. Div stelde voor: Hoe zal dan de loopbaan zijn van een geest die geen Zarathoestriër was? En dit 
werd als de zesenveertigste Divan-wet gesteld: Hij zal worden overgegeven aan de asaphs, die hem 
als een es'yan in de verzorgingstehuizen zullen plaatsen, waar hij zes jaar zal blijven om de 
elementaire krachten en uitdrukkingen te leren.

6. Div bepaalde de zevenenveertigste Divan-wet: Vervolgens zal diezelfde geest in de leer gedaan 
worden om algemene werkzaamheden te verrichten, waarvoor hij twaalf jaar dienst zal doen, tenzij 
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hij tevoren in deze dingen heeft les gehad terwijl hij nog sterfelijk was.

7. Div bepaalde de achtenveertigste Divan-wet: Nu zal hij naar school gaan om te leren hoe hij moet
onderzoeken en opmeten zonder instrumenten, en de soort uitstralingen bepalen die van de aarde 
opstijgen, hun hoogte en dichtheid; en hij zal leren onderzoeken en opnoemen in zowel corpor als 
es; het bouwen van piedmazrs en otevans; het construeren van pijlschepen en alle andere 
ruimtevaartuigen die in de hemelen worden gebruikt om dingen van plaats naar plaats te vervoeren. 
En hij zal dertig jaar dienstdoen in deze zaken.

8. Div bepaalde de negenenveertigste Divan-wet: Nu zal hij worden bevorderd tot het herstellen, 
verplegen en verzorgen van de druja's die gered worden door de kapiteins, generaals en Heren en 
die dienst zal hij dertig jaar verrichten. Maar in zowel de achtenveertigste als de negenenveertigste 
Divan-wet werd naderhand bepaald: Wat hij ook voor dienst verrichtte in zijn sterfelijk leven, in dat
opzicht zal het in de geest dubbel tot zijn eer strekken.

9. Div bepaalde: Indien hij nu de Grote Geest erkent en het vertrouwen in praktijk brengt, zal hij 
worden bevorderd tot het COLLEGE der SCHEPPING, en leren om licht en duisternis te scheppen. 
Hierna zal hij onderricht worden in sar'gis bloemen en -bomen en -kleding, en om elementaire 
lessen in muziek en expressie te volgen en in deze afdelingen zal hij vijftig jaar dienstdoen. En 
vervolgens zal hij gerechtigd zijn om examen te doen, en als hij de derde graad van licht kan 
weerstaan, zal hij de rang van Bruidegom van Om verkrijgen. 4) Dit was de vijftigste Divan-wet. 
De eenenvijftigste bepaalde aldus:

10. Indien hij nog geen geloof bezit in de Volmaakte (Al) Persoon, zal hem de vrijheid geschonken 
worden voor al de plaatsen waar hij heeft dienstgedaan, en hij zal vrij zijn van alle Heren en Goden,
en van alle arbeid en opleiding, en eervol ontslagen worden, om verder te gaan met wat hij ook 
wenst op iedere plaats in de hemel of op de aarde. Noch zullen de Heren of Goden meer aandacht 
aan hem schenken dan door gepast respect en eer.

11. Waarna Div, de Zoon van het Al Licht zei: Ook dit zal een integrerend deel uitmaken van de 
Divan-wet, hetgeen wil zeggen: Uit deze laatste klasse verheffen zich de valse Goden en valse 
Heren, die vaak koninkrijken voor zichzelf in atmosferea oprichten. Zij zullen niet boven de tweede
verrijzenis opstijgen.

12. De Stem van Jehovih kwam tot God en zei: Zonder degenen die niet aan geesten geloven, 
zouden de stervelingen de moed niet kunnen opbrengen om slangen te verslaan; zonder valse Goden
en valse Heren zouden de laagste druja's nooit aan het werk gezet kunnen worden. Zij die niet door 
overreding opgewekt kunnen worden, zullen door minder scrupuleuze meesters, die hen tot slaven 
maken, worden opgewekt.

HOOFDSTUK VI

1. In de twaalfde maan van de Diva kwam de Stem van Jehovih tot Div: Opdat Mijn Heren en Mijn 
Goden niet zullen dwalen, zult u de grondslag van de Divan-wet openbaar maken. God begreep dit, 
en uit naam van Div bepaalde hij:

2. Hoor mij aan, O Goden en Heren! Dit is de grondslag van de Divan-wet! De besluiten van God 
en zijn Heren, zijn Heer Goden, zijn Goden, en zijn Heren; niet afzonderlijk, maar door alle leden, 
en bekrachtigd door de Raad van de Diva onder Div, de Zoon van het Al Licht. Dat wil zeggen:

3. Een koninkrijk in de hemel verheft zich of gaat onder met de Divan-wet; een koninkrijk of natie 
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op de aarde verheft zich of gaat onder met de Divan-wet. De deugdzame wordt beloond en 
verheven door de Divan-wet; de slechte wordt tot beproevingen veroordeeld door de Divan-wet.

4. Maar dit is niet de Divan-wet: De mens wordt geschapen en leeft; leeft een tijd op de aarde, sterft
vervolgens en komt in de hemel: Dit geschiedt door de Alom Tegenwoordigheid, het Al Licht, de 
Schepper, en niet door de Diva.

5. Dit is de Divan-wet, te weten: De mens uit de duisternis naar het licht helpen; zekerheid geven 
aan de hulpelozen; de zielen van de mensen naar het eeuwige licht opheffen; zorgen voor de 
behoeftigen; zij die pijn lijden te verlossen; de mens leren dat hij ophoudt voor zichzelf te werken; 
hem leren voor anderen te werken.

6. Maar dit is niet de Divan-wet: Zaad te doen groeien; een boom te doen groeien; een spin haar 
web te laten weven; deze dingen geschieden door de Eeuwig Levende Tegenwoordigheid, de Al 
Meester, Schepper!

7. Dit is de Divan-wet, te weten: De aangelegenheden van engelen en stervelingen te ordenen, voor 
hun uiteindelijke verrijzenis; de grondslag te leggen voor harmonie in de gemeenschap; de 
tegenstrijdigen bijeen te brengen, en hen te laten harmoniëren.

8. Maar dit is niet de Divan-wet: De aarde van leven te voorzien, of haar op haar plaats te houden; 
de plaats voor de hogere of lagere hemelen te bouwen; te voorzien in corpor of te voorzien in es; 
deze dingen geschieden door de Eeuwig Persoonlijke Tegenwoordigheid, de Schepper, en ze 
worden gevormd en gemodelleerd door Zijn hand via de Hoofden van de hogere hemelen.

9. Dit is de Divan-wet: Met wijsheid samen te brengen tot het huwelijk omwille van het kind, en 
voor de vreugde van allen.

10. Maar dit is niet de Divan-wet: Het verlangen tot huwen te geven, of verlangen naar het 
huwelijk; dit komt van de Volmaakte Persoon, het Meester Licht.

11. Dit is de Divan-wet: Wanneer een man voort wandelt, hem bij de hand te nemen en hem naar 
rechts of links te richten.

12. Maar dit is niet de Divan-wet: Dat de man verdergaat; dat doet hij door de Eeuwige 
Tegenwoordigheid, Jehovih, de Ormazd.

13. Een timmerman bouwt een huis, maar hij bouwt niet de houtblokken noch de stenen. De Diva 
bouwt koninkrijken in de hemel en koninkrijken op de aarde, en vormt ze voor de bruikbaarheid en 
de schoonheid; en als ze oud zijn en geen zin meer hebben, worden ze door de Diva verlaten en 
vallen uiteen. Niettemin voorzag en voorziet Ormazd in de middelen voor het geheel.

14. Div bepaalde: Ook dit zult u in de hemel en op de aarde bekendmaken, opdat niet de engelen en 
de stervelingen Div en de Diva aanbidden. Want hoewel de Diva sterfelijke koningen aanstelt, 
zullen de stervelingen toch niet Div (de Godheid) aanbidden.

HOOFDSTUK VII

1. In de zesde Diva bepaalde Div: De Divan-wet zal de hogere wet zijn; en u zult de stervelingen 
een wet geven die ervan is overgeschreven, en de sterfelijke wet zal de lagere wet genoemd worden.
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2. Eén van de leden van de Diva zei: Indien een sterveling oordeelt, een oordeel geeft aan bepaalde 
mensen, met welke wet moet hij dan oordelen? De leden spraken langdurig over deze 
aangelegenheid, en

3. Div bepaalde: De hogere wet kan hij slechts vagelijk onderscheiden; de lagere wet kan hij 
duidelijk lezen in een boek. Daarom moet hij oordelen door de lagere wet, maar met de hoogste 
vertolking. En vervolgens zei Div op eigen verantwoording:

4. Want de priesters van de Zarathoestriërs, die de bedelnap hebben gedragen en in alle dingen 
zuiver leefden, ongehuwd zijnde, alleen de Schepper, Ormazd, dienden en rondgingen om goed te 
doen; zij hebben de hogere wet, de Divan-wet in hun hart; zij zullen daaruit oordelen. Niettemin, 
het ongemak komt niet op een wereld door degenen die ernaar streven om rechtvaardig te handelen,
maar door degenen die het ontduiken. De tijd zal komen dat de rechter geen uitleg zal geven 
volgens de hogere wet; hij zal ernaar streven om het recht in een hoekje weg te stoppen en woorden 
bezigen om zijn eigen verdorvenheid te verbergen. Het is door zulke mensen en zulke engelen dat 
de hemel en de aarde in de komende tijd zullen worden aangetast.

5. Want, zoals door Zarathoestra Gods Woord op de aarde werd gevestigd; en aangezien woorden te 
gronde gaan en worden aangevuld met nieuwe woorden, zal de tijd komen waarin de hogere wet zal
ondergaan, als een huis op het zand. Want er bestaan geen woorden die eeuwigdurend zijn, en die 
door alle mensen eender verstaan worden; op zichzelf zijn woorden slechts als het kaf rond de 
graankorrel. De mensen in het duister chicaneren over het kaf, maar ze ontwaren niet de vrucht die 
erin zit.

6. Jehovih sprak tot Div en zei: De mens bouwt een huis, en het vergaat. De opeenvolgende 
generaties moeten ook bouwen, anders zou de kunst van het bouwen vergaan. Beter dat het gebouw 
vergaat dan de bouwkunst. Ik schiep alle mensen om te werken en te leren. Hoeveel minder eisen 
Mijn Goden en engelen? Omdat de taal wegsmelt, hebben de taalontwerpers, dat wil zeggen, Mijn 
Heren en ashars, een voortdurende en prettige bezigheid.

7. Div zei: De dwaze mens loopt achter een taal aan die dood en vermolmd is; maar de wijze tracht 
met de taal de geest van de dingen uit te drukken. De laatste valt onder de Divan-wet; de eerste 
wordt beperkt zoals een Druk. En hierin moet u omzichtig zijn; want sterfelijke rechters die 
oordelen door de lagere wet, zijn beperkt in woorden.

8. Afschriften van deze Divan-wetten werden via de Heren en ashars aan de stervelingen gegeven, 
hetzij door inspiratie of door in sar'gissa gesproken woorden. En in Jaffeth en Shem en Arabin'ya 
werden sterfelijke wetten en openbaringen verordend door de sterfelijke koningen, gebaseerd op de 
Divan-wetten, en op de Zarathoestrische wetten.

9. Div stelde voor: Man en vrouw waren als Druks in het vergankelijke leven, en ze waren vuil en 
lui en bedelden dag aan dag, en toch kregen zij vele kinderen. En de kinderen waren net zo lui en 
waardeloos, en ook bedelaars. Mettertijd sterven man en vrouw, en daarna sterven ook de kinderen, 
en geen van hen is nog de eerste verrijzenis in de hemel binnengegaan, en ze bedelen nog steeds en 
wonen rond hun oude verblijfplaats: Hoe staat het met hen?

10. De Heren spraken allemaal over dit onderwerp, en daarna bepaalde Div: Zulke geesten moeten 
door de ashars aan de Heer gerapporteerd worden, en de Heer moet een kapitein met een 
toereikende legermacht sturen om ze aan te houden en van de aarde weg te halen en onder te 
brengen in een daarvoor bestemde kolonie. Dit werd de Divan-handeling (wet) genoemd, de eerste.

11. De tweede handeling: Gedurende dertig dagen moeten zulke druja's gekleed en gevoed worden. 
Indien zij na die tijd geen neiging tot werken vertonen, maar nog steeds lui zijn, moeten zij naar een
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ander gewest verplaatst worden, waar het voedsel slechts door inspanning verkregen kan worden.

12. De derde handeling: Deze wet zal eveneens voor de stervelingen van toepassing zijn; door de 
ashars zullen zij worden geïnspireerd om naar koude en weinig opleverende gebieden te migreren. 
Div zei: Hierin hebt U met wijsheid voorzien, O Jehovih! Want al uw plaatsen in de hemel en op de 
aarde zullen onderworpen worden, ter verheerlijking van U!

HOOFDSTUK VIII

1. De Diva kwam ieder jaar driemaal in Mouru bijeen en stelde vele handelingen wettelijk vast, op 
de manier zoals hier voordien werd vermeld; en het aantal was zo groot dat al de geesten in de 
hemel en de stervelingen op de aarde voorbeschikt werden van voor de geboorte totdat zij bruiden 
en bruidegoms in de hemel waren.

2. En hemel en aarde werden als één land, met één koning, die God was; en zijn woord heerste over 
alles. En de koninkrijken van de Heren gedijden, en de koninkrijken van de onder-Goden en - 
Godinnen; een dergelijke glorie was er niet geweest sinds de aarde werd geschapen. En er waren 
riten en ceremoniën, en ontspanningen, en spelen, en pracht en praal op de aarde en in de hemel, zo 
groots dat men er duizend boeken over zou kunnen schrijven en nog niet het tiende deel zou hebben
gezegd.

3. Nadat God honderd negentig jaar had geregeerd, daalde hij omlaag uit zijn hemelse plaats en 
begaf zich in al de gebieden van de Heren, en de gebieden van de onder-Goden in de lagere 
hemelen, opdat hij zich voor Jehovih zou kunnen verheugen in de grote en goede werken die hij had
verricht.

4. En in al de hemelse plaatsen was er grote vreugde voor God en de zangers maakten en zongen 
lofliederen van blijdschap; en de trompettisten en harpspelers verkondigden de heerlijkheid van 
Jehovih's Tegenwoordigheid.

5. Nu had God de mensen geteld, zodat de Goden van de etherische werelden de 'dan' konden 
zenden voor de grote verrijzenis. En het aantal bruiden en bruidegoms voor Jehovih zou zestien 
miljard bedragen!

6. Daarna richtte God zijn vuurschip om dichtbij de aarde te komen, opdat hij de stervelingen en 
hun koninkrijken kon onderzoeken. En hij bezocht al de grote naties van de aarde, in het zuiden, 
noorden, oosten en westen. En nu schreeuwde zijn ziel het uit van grote droefheid! De grote 
volkeren van de aarde hadden zich tot de ongehuwde staat bekeerd!

7. En de Stem van Jehovih kwam tot hem en Hij zei: God, Mijn Zoon, Hoab, waarom bent u 
bedroefd? En God antwoordde: Zie, de aarde is niet genoeg bevolkt; de vlakten en heuvels zijn niet 
bedwongen; de wildernis is gevuld met roofdieren; de Zarathoestriërs volgen hetzelfde pad als de 
I'hins; zij doden niets; zij leven alleen voor de ziel. En sinds zij gehoord hebben over de 
gebondenheid van de lagere hemelen, willen zij niet trouwen en nakomelingen verwekken.

8. Weer sprak Jehovih tot God en zei: Roep geen a'ji of ji'ay omlaag, Mijn Zoon! Vrees niet. Over 
tien jaar zal Ik de aarde in dan brengen, en zult u uw oogst naar Mijn geëmancipeerde (vrije) 
werelden overbrengen.

9. Dus was God niet langer bedroefd; en na zijn terugkeer in Mouru, en op de eerstvolgende 
samenkomst van de Diva, stelde hij voor: Indien een echtgenoot en zijn vrouw een kind gekregen 
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hebben, en zij beiden zijn Zarathoestriërs; wat dan? Toen de leden gesproken hadden, -

10. Bepaalde Div: Zij moeten riten en ceremoniën hebben, waarvoor de ashars van de Orde van 
Zarathoestra aangesteld kunnen worden. Hetgeen de ashars in de geest doen, moeten de corporiërs 
in corpor doen. En dit was de eerste toegevoegde Divan-wet.

11. Op het gebod van de verschillende Heren kwamen de ashars bijeen in het huis van een 
Zarathoestriër ten tijde van de geboorte van een kind, en deze geesten doopten het kind met een 
roede, en sprenkelden water op zijn hoofd, volgens de manier waarop de slachtoffers geselecteerd 
worden die uit de hel zijn verlost. En door inspiratie bewogen de engelen de stervelingen om 
dezelfde ceremonie te vervullen, die door een priester met de roede, in water gedompeld, werd 
verricht.

12. Div bepaalde: Een gedoopt kind toont aan dat het is voortgekomen uit Zarathoestriërs, en dat het
grote mogelijkheden in zich bergt. En als het in de kindsheid sterft, zal het niet bij de kinderen van 
de Druks in de hemel worden ontvangen, maar in een zodanige plaats waar de ouders, na de dood, 
in staat gesteld worden het met genoegen te bezoeken. Dit was de tweede toegevoegde Divan-wet.

13. Dus werd het op de aarde voor de stervelingen algemeen om hun kinderen te laten dopen in de 
kindsheid, opdat zij in geval van sterven gebracht zouden worden naar een plaats van verrukking, 
en niet in de macht van druja's, de boze geesten, zouden vallen.

14. Div stelde voor: Indien een jonge man een Zarathoestriër is, en een jonge vrouw ook een 
Zarathoestrische is, en beide geheel gehoorzaam zijn aan de Ormazdische wet, en aan de 
I'hua'Mazdische wet, waaruit moeten dan de huwelijksriten en ceremoniën voor hen bestaan? 
Hierover spraken al de leden, en daarna, -

15. Bepaalde Div: Zij zullen getrouwd worden door een rab'bah, in aanwezigheid van hun 
verwanten en vrienden. De rab'bah moet zeggen: Ormazd heeft u voor altijd verenigd; leef in vrede 
en liefde op de aarde, en u zult na de dood tezamen wonen in een hemelse plaats van verrukking. 
Hetgeen Ormazd heeft samengevoegd, kan niemand in eeuwigheid scheiden. En terwijl de 
sterfelijke ceremonie wordt verricht, zullen de ashars en de verwante geesten in hetzelfde huis riten 
en ceremoniën houden, en dit zal het begin van een nieuw hemels koninkrijk genoemd worden. Dit 
was de derde toegevoegde Divan-wet.

16. Behalve die werden er honderdacht toegevoegde Divan-wetten aangenomen; en zij omvatten 
alle dingen in het leven en sterven van de stervelingen, en alle dingen die betrekking hadden op de 
verrijzenis na de dood. En zo groot was de macht van de Zarathoestrische religie op de aarde, dat de
oorlog ophield, en de stammen en naties in vrede tezamen woonden. De mensen stopten met het 
bouwen van grote steden, en ze stopten met het streven naar de aardse dingen.

17. Maar zij leerden weinig, behalve de riten en ceremoniën, en de gebeden, en het zingen van 
lofliederen voor Ormazd, en voor Zijn Goden en Heren, en voor Zarathoestra, de Al Reine. Zo 
eindigde de heerschappij van Hoabs regering in de hemel en op de aarde, en het was van een 
grootsheid die nooit werd overtroffen.

18. Zo bracht Jehovih de gebieden van dan, en Hij stuurde zeven schepen, en bracht God en zijn 
oogst van zestien miljard engelen naar plaatsen van verrukking, de Nirvanische velden van 
Niscrossawotcha, in etherea.
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HOOFDSTUK IX

1. Toen huilde God 5) om de toestand van de aarde, want de mens hield op met ook maar iets 
daarop lief te hebben. Zijn hele verstand en hart waren op hemelse dingen gericht, en de aarde werd 
als een verwaarloosde boerderij die overwoekerd was door onkruid en doornen. En Jehovih 
antwoordde op Gods gebeden en zei: Zie, Ik zal aan alle kanten duisternis over de aarde brengen. 
Let er dus op, Mijn Zoon, want niet alleen zal de mens naar het aardse verlangen, maar de engelen 
in uw hoge hemelse plaatsen zullen die verlaten, en omlaag naar de aarde gaan.

2. Zo gebeurde het dat Jehovih ji'ya op de aarde bracht, en zij verkeerde gedurende vierhonderd jaar
in een toestand van duisternis, en de zon scheen niet meer, maar was als een rode vuurbal, en de 
vergankelijke dingen waren zonder licht en schaduw.

3. En de gedachten en harten van de mensen werden aangetrokken tot de natuur van de stoffelijke 
wereld, en zij raakten het zicht op Ormazd en Zijn hemelse beloften kwijt, en zij bezonnen zich op 
de aardse verlangens, en de genoegens van het lichamelijke leven. Tijdens ji'ya viel er voortdurend 
een atmosferische substantie op de aarde, en dit was van het soort substantie waaruit de aarde werd 
geschapen, maar atmosferisch, en dit is hetgeen ji'ya wordt genoemd.

4. En de plateaus van Haraiti en Zeredho werden omlaag en tot dichtbij de aarde gedreven; en de 
gordel van meteorieten werd duizenden mijlen dichterbij gevoerd, en in vele plaatsen op de aarde 
vielen er meteoorstenen, als een regenbui, maar gloeiend heet, en met een verstikkende stank. En de
aangelegenheden van de stervelingen veranderden zich; zij bouwden nieuwe steden, en werden
grote jagers, en ze pasten de wijsheid van hun voorouders op de aardse zaken toe.

5. En de hemelse plaatsen van verrukking werden opgebroken en zakten omlaag naar de aarde; en 
de engelen werden op de aarde geworpen en keerden zich af van het vertrouwen in Ormazd door 
vreugde te zoeken in de aardse aangelegenheden. En God en zijn Heren waren machteloos om 
rechtvaardige werken te doen, hetzij met stervelingen, of met engelen. Maar man en vrouw werden 
vruchtbaar, en zij werden groot, en vol vastberadenheid en kracht.

6. De Stem van Jehovih sprak tot God en zei: Handhaaf uw koninkrijk; en uw Goden en Heren 
onder u zullen eveneens hun koninkrijken in stand houden. Laat Mijn volk niet ontmoedigd worden 
door Mijn werken.

7. Omdat Ik duisternis over de aarde heb gezonden om de stervelingen tot voordeel te strekken in de
sterfelijkheid, heb Ik ook Mijn hemelse scharen lessen gegeven in Mijn es-werelden. Noch moeten 
zij dit een oordeel noemen dat over hen komt, noch zeggen dat Ik deze dingen uit kwaadheid doe; 
ook niet als een bestraffing, en ook niet voor het nut van de één, tot schade voor anderen.

8. Omdat u geleid werd door Mijn stem en Mijn geboden om de Divan-wet te schenken, kijk eens 
naar de kracht en wijsheid van uw leerlingen! Want in zoverre zij leren de elementen die Ik in 
atmosferea schiep meester te worden, zo zullen zij triomferen in Mijn etherische werelden.

9. God zag dit in, en hij en zijn Heren en onder-Goden versterkten hun koninkrijken aan alle kanten,
en zorgden voor hulp aan hun colleges, werkplaatsen, ziekenhuizen, en opleidingsinstituten, 
teneinde de engelen die naar verrijzenis hadden gestreefd, te behouden.

10. Niettemin geschiedde het dat vele engelen geloofden dat er een nieuwe orde van licht op de 
aarde kwam, waarin de aarde de allerhoogste woonplaats voor engelen en Goden zou worden. 
Anderen, die twee- of driehonderd jaar in atmosferea gewoond hadden, en nooit in etherea waren 
geweest, begonnen ongelovig te worden aan de hogere hemelen, en wilden tenslotte ook niet meer 
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in Jehovih geloven.

11. En binnen tweehonderd jaar daarna raakten God en zijn Heren de invloed en macht kwijt bij 
zowel de engelen als de stervelingen. En deze laatsten raakten in oorlog, en de engelen die hen 
behulpzaam waren, werden tot zwervers en avonturiers, zonder organisatie, en ze gaven noch om 
waarheid of wijsheid, maar vleiden de stervelingen voor hun eigen glorie.

12. En de koningen en koninginnen van de aarde bouwden tempels voor hun huisgeesten, die de 
oude namen van Goden en Heren aannamen. Toen nu de volgende arc van dan op handen was, telde
God zijn opgeheven scharen, en werden er twaalf miljard als bruiden en bruidegoms voor Jehovih's 
hogere hemelen gereedgemaakt.

13. En omdat het minder was dan het aantal van zijn voorganger, riep hij het uit tot Jehovih, en 
huilde om zijn zwakheid. En Jehovih antwoordde hem en zei: Huil niet, Mijn Zoon! U hebt een 
groot werk verricht. Vraag ook niet of u nog een dan mag blijven, want de volgende zal niet zo'n 
gunstige oogst hebben. Daarom was God niet langer bedroefd, maar gaf zijn koninkrijk aan zijn 
opvolger; en zijn Heren deden evenzo, en zo deden zijn onder-Goden en alle andere personen die 
beschermelingen hadden. En God riep de bruiden en bruidegoms van Jehovih bijeen; en Jehovih 
stuurde vijf grote vuurschepen uit etherea omlaag, en bracht God en zijn scharen over naar de 
geëmancipeerde werelden.

HOOFDSTUK X

1. In het twaalfhonderdste jaar na Fragapatti, in de oostelijke kolonie van Haraiti, verwierp een 
zekere Ctusk, een vroegere Heer van Jehovih's scharen, de Schepper, Jehovih, en maakte zichzelf 
valselijk bekend als Ahura, de Al Meester 6); en hij nam met zich mee drie Heren van graad 
achtentachtig, en twaalf onder-Goden van graad vierenzestig, en zestienhonderd studenten met een 
achthonderdjarige verrijzenis waarvan er geen één minder was dan graad zestig, en die geschikt 
waren om door te gaan als bruiden en bruidegoms. En deze studenten namen met zich mee 
zesendertigduizend leraren, werkmeesters, en artsen, en verzorgers, van wie allen boven graad 
veertig waren.

2. En Ahura eigende zich een kolonie van honderd tien miljoen engelen toe, tezamen met de 
colleges, scholen, werkplaatsen, en al de zaken die daar ook maar bij hoorden. En de drie Heren 
namen hun koninkrijken, en maakten ze door inlijving tot een integrerend deel van Ahura's 
koninkrijk. Nu omvatten deze drie koninkrijken van de Heren de grootste bewoonbare plaatsen van 
de stervelingen in Vind'yu en Jaffeth, en de grootste hemelse plaatsen van de engelen in de eerste 
verrijzenis.

3. En Ahura verdeelde de gebieden die hij zo had verkregen, en maakte ze tot verbonden hemelse 
koninkrijken, toereikend in aantal om plaats tot heersen te bieden aan zijn Heren en Goden, en om 
al de zestienhonderd studenten tot onder-Goden te maken. En daarna telde Ahura zijn mensen, en er
bevonden zich meer dan drie miljard zielen in zijn hemelen!

4. God zond boodschappers naar Ctusk, die de naam Ahura'Mazda had aangenomen, vragend en 
vermanend: Mijn Heer, die ik heb liefgehad, die door mijn eigen hand gekroond werd in de naam 
van Jehovih, waarom hebt u de koninkrijken van de Vader in de steek gelaten? Waarin hebt u 
aanleiding gehad om tegen Jehovih te klagen? Waarin tegen mij, uw God? O mijn Zoon, mijn Heer, 
zeg niet dat u te ver bent gegaan om niet te kunnen terugkeren! Wat kunt u mij vragen dat ik u niet 
zou toestaan? Meer nog, oordeel over mij, en als u al de hemelen en de aarde in mijn plaats wenst, 
zal ik afstand voor u doen, en uw laagste dienaar worden, of wat u mij ook maar wilt opleggen.
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5. Ahura stuurde dit antwoord terug, te weten: Aangezien ik niets op u tegen heb, heb ik mijzelf en 
mijn koninkrijk van u vervreemd. Ik wens uw koninkrijk niet, noch zelfs dat van mij zelf. Zie, ik 
keek naar u op, en u was rein en heilig. Ik keek naar de koninkrijken van de hemel, en de 
koninkrijken van de aarde, en zij waren onrein en onheilig. Toen kwamen er zekere broeder-Heren 
bij mij, zeer wijze Heren, en ze zeiden: Een minder reine God, een minder heilige God zou meer 
geschikt zijn. Zo werd ik overgehaald tot mijn handelwijze.

6. God antwoordde hierop: Luister, wij hebhen een Diva! Waarom sprak u niet zo in mijn 
tegenwoordigheid, rechtstreeks? En uw drie grote Heren waren ook Divans; en zij zwegen ook over 
deze zaak. De Div zou besloten hebben tot datgene wat al wijs was. Omdat ik in duisternis 
verkeerde, zag ik uw gedachten niet, noch die van uw Heren, en jullie hebben mij met schande 
overladen. Hoe moet ik mijn verslag naar etherea zenden? Moet ik zeggen: Kijk, bepaalde Heren 
beraadslaagden in het geheim, en besloten vervolgens de Schepper omver te werpen? En ja hoor, zij
zijn weggegaan en stichtten een koninkrijk voor zichzelf, en noemden dat het Allerhoogste.

7. Luister toch naar mij, en ik zal trachten met wijsheid tot u te spreken. Uw boodschappers 
verwittigden mij enige dagen geleden dat u Jehovih had afgewezen en hebt gezegd: Er is geen 
Allerhoogste Persoon; ik kan mijzelf zo hoog als de hoogste maken! En daarop gaf uw 
boodschapper mij een kaart en zei: Kijk hier eens naar, dit zijn de grenzen van het koninkrijk van 
Ahura'Mazda, de Volkomen Bekwame en Hoge God!

8. Ik bekeek de kaart en zag zijn grote afmetingen; en ik vroeg mezelf af: Hij is een groot God die 
over dit alles kan heersen! Want ik kende u en uw opleiding, die net zo hoog is als die van elke Heer
in atmosferea. En u weet dat u zelfs geen plateau kunt besturen! Kunt u uw hand opheffen en de a'ji 
tegenhouden, of de ji'ya, of de nebulae? U kunt nauwelijks een enkele windstroming wijzigen; noch
kunt u een droogte op welk land dan ook brengen. En toch weet u dat er Goden zijn die deze dingen
kunnen doen door het bewegen van één vinger! Hoe waagt u het dan uzelf als een Volkomen 
Bekwame en Hoge God bekend te maken!

9. Maar ik wil u niet berispen, want ik verlang uw liefde en uw hulp. Ik zou u willen winnen door 
ieder offer dat ik kan brengen. Zie, er is grote duisternis in de hemel en op de aarde. Waarin ik 
tekort mag schieten, zal ik mijzelf in latere tijd voor berispen. Ik verzoek u dus, keer terug tot mij, 
en stel uw eisen aan mij en mijn koninkrijken. Door u te verliezen raakt de Diva uiteen. Door uw 
verbrokkeling van de hemelen zullen anderen volgen. Helaas, ik wil zelfs niet kijken naar wat mijn 
ziel ziet. Ik smeek om uw liefde en om uw hulp. Niettemin, als het Allerhoogste Licht, voor het 
Allerbeste Goed, u toont dat u gelijk hebt, kom dan niet naar mij toe! Ik weet dat de Grote Geest mij
zal steunen, ofschoon mijn ziel bijna wordt verpletterd door het verliezen van zo een schone liefde.

10. Hierop antwoordde Ahura: Hoe kwam de gedachte tot mij om te doen zoals ik deed, als het niet 
de beste en wijste handelwijze zou zijn?

11. God antwoordde: Vanwege het lange heersen van ji'ya werd u beïnvloed door de duisternis; 
zoals een sterveling die op een regenachtige dag zijn geduld verliest om verstandig te zijn.

12. Vervolgens liet Ahura het volgende weten: Ik ben geduldig geweest met mijn antwoorden; maar 
nu zal ik ronduit spreken. Om te beginnen bent u Al Rein, en Zeer Wijs, boven alle andere Goden. 
Gedurende meer dan tweehonderd jaar ben ik een getrouw Heer voor u en uw koninkrijken geweest.
Eerst kwam het Grote Licht tot u, en er kwam een stem uit het licht! Toen was ik bevreesd en met 
ontzag vervuld. Omdat ik geloofde dat u zo dichtbij de Schepper stond, was ieder woord en 
handeling van u eerbiedwaardig voor mij.

13. Tenslotte berispte ik mijzelf, en ik zei tegen mezelf: Dwaas! Jij vereert een man die uit een 
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vrouw geboren werd! Denk slechts aan je Schepper!

14. Maar de tijden veranderden; er viel ji'ya op hemel en aarde. Onze glorieuze koninkrijken 
werden door de grote duisternis omlaag geworpen. Vervolgens redeneerde ik, en zei tegen mezelf: 
Hoor eens, toen we in het licht waren, sprak Jehovih's Stem tot ons. Toen de duisternis kwam, bleef 
de Stem weg. We zaten in de Diva, in de kring van het altaar, biddend om licht van de Vader, maar 
het kwam niet. En ik zei: We hebben de Stem meer nodig in de duisternis dan in het licht. Honderd 
jaar lang zagen we het licht van de Stem niet, noch hoorden we de Stem spreken. U hebt gezegd dat 
u met uw ziel hoort! Wie is er in hemel of op aarde die dat ook niet kan zeggen?

15. In mijn ziel geloof ik niet langer dat er een Al Persoon bestaat. Er zijn grote Goden, 
duizendmaal groter dan ik ben; maar daar eindigt het! Ja, sommige van die grote Goden kunnen de 
ji'ya op ons geworpen hebben. Maar dat gaat mij niet aan. Er is ruimte voor u en uw mensen. Hier is
ruimte voor mij en mijn mensen.

16. Jehovih sprak tot God en zei: Geef Ahura geen antwoord meer. Zie, Ik zal aan u uitleggen hoe 
hij is: Hij zal zelfs engelen en stervelingen er nog van overtuigen dat hij het was die Zarathoestra 
inspireerde. Maar dat ziet hij zelf niet in. Laat hem daarom zijn gang gaan; en bedroef uw ziel niet. 
Heb Ik niet, van het laagste tot het hoogste, aan alle mensen gegeven zoals zij het verlangden? Zie, 
Ik kan zelfs slechte mensen gebruiken in de verre toekomst!

17. Jehovih zei: Gedurende lange tijd zal Ahura ernaar streven om oprecht te gaan, maar omdat hij 
Mij heeft afgesneden, zal hij ook zichzelf afsnijden in de tijd die komt. Een sterfelijk man streeft op 
eerbare wijze naar rijkdommen, en als hij rijk is, snijdt zijn rijkdom hem af van Mij door het verderf
dat hij over zijn mededingers werpt. Ook kan hij zichzelf niet losmaken. Evenzo zal het met Ahura 
gaan: Zijn koninkrijk en zijn onder koninkrijken, en zijn menigte van beambten zullen ervoor 
zorgen dat hij honderden miljoenen druja's tot slaven maakt, en zij zullen hem in een draaikolk 
trekken waaruit hij niet kan ontsnappen.

18. Dus gaf God geen antwoord meer aan Ahura; maar toch was zijn hart vol droefheid. Toen nu de 
tijd voor de bijeenkomst van de Diva kwam, voorzag God dat er niet meer dan de helft van hen 
aanwezig zou zijn, en hij vreesde voor de vragen die gesteld konden worden.

19. Maar Jehovih zei tot hem: Vrees niet, Mijn Zoon; want ofschoon zelfs nog velen u verlaten, 
moet u de Diva tot het einde van deze cyclus in stand houden. Zo geschiedde het dat Jehovih de 
tongen stilde van al de Goden en Heren van de Diva waar het Ahura betrof, alsof zij hem nooit 
hadden gekend. En naderhand stuurde Ahura ondervragers naar verschillende Goden en Heren, om 
te weten te komen wat voor actie de Diva in zijn geval had ondernomen. Maar toen hem verteld 
werd dat er niet over hem gesproken was, werd hij woedend, en hij zwoer een eed dat hij het 
grootste van alle hemelse koninkrijken zou bouwen.

20. Vanwege de grote duisternis over de hemel en de aarde, zond God hoop en belofte naar al de 
koninkrijken, en hij maande zijn Heren en onder-Goden aan om het vertrouwen in stand te houden, 
niet alleen in zichzelf, maar ook in de harten van hun respectievelijke inwoners. Nu zou het vanaf 
de tijd van Ahura's afscheiding tot aan de tijd van de volgende dan driehonderd jaar duren, en God 
wist dit, ofschoon de menigten in de hemel en op de aarde het niet wisten. En God gebood tot grote 
ontspanningen en uitgebreide werken teneinde een verdere verbrokkeling te voorkomen. Maar na 
verloop van honderd jaar werden velen meegesleept door de overdreven verhalen die werden 
verteld over Ahura's koninkrijken, die plaatsen van grote verrukking, en gemak en luiheid waren.

21. Ahura's Heren zeiden tegen hem: U moet uw koninkrijk verfraaien; uw troon en uw hoofdstad 
Ctusk moeten de grootste en meest decoratieve van alle plaatsen in het universum worden; en onze 
onderkoninkrijken moeten plaatsen van groot vermaak worden. En Ahura werd overgehaald, en zo 
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begon de zelfverheerlijking, en van zijn Heren met hem.

22. En in de volgende honderd jaar had Ahura in de hemel de volgende gewesten tot zich genomen 
en ingelijfd, met hun onder-Goden: Etyisiv, met zeventig miljoen zielen; Howwak, met honderd 
miljoen zielen; Hyn, met twintig miljoen zielen; D'nayotto, met tachtig miljoen zielen; Erefrovish, 
met honderd negentig miljoen zielen; het hele koninkrijk van Gir-ak-shi, zeshonderd miljoen zielen;
het hele koninkrijk van Soo'fwa, met achthonderd miljoen zielen. En zij allen sloten zich aaneen in 
de lagere hemelen, en ze maakten het koninkrijk van Ctusk, met Ahura als Opper-Mazda, tot het 
centrale koninkrijk.

23. De Diva werd hierdoor teruggebracht tot zeven leden, maar zij bleven trouw. En God 
handhaafde de standaard van de verrijzenis gedurende nogmaals honderd jaar. En vervolgens zond 
Jehovih een gebied van dan naar de hemel en de aarde, en de Allerhoogste hemelse scharen daalden 
in vuurschepen omlaag en zij brachten God en zijn oogst omhoog naar Jehovih. En bij al de 
rampspoed die God en zijn Heren overkwam, werden er niettemin zes miljard bruiden en 
bruidegoms voor Jehovih opgeheven naar de hogere hemelen.

24. Toen nu de etherische scharen kwamen voor de verrijzenis, wetend van de duisternis die over de
lagere hemel en de aarde lag, stuurden zij otevans met herauten en trompettisten rond de aarde, en 
die maakten bekend dat de verrijzenis op handen was, en ze vroegen allen die dat verkozen, zich te 
begeven naar Mouru, in Haraiti. En het woord werd door heel het koninkrijk van Ahura gefluisterd: 
Wat! Dan moeten er werkelijk hogere hemelen bestaan dan deze! Helaas, als we tot nu toe maar 
trouw waren gebleven, waren we bruiden en bruidegoms geweest ! Zo sterk was deze 
ontevredenheid over Ahura, dat vijf van zijn Heren het lidmaatschap verbraken, en zich opnieuw 
aansloten bij God en zijn koninkrijken.

25. En zo stonden de zaken ervoor toen Gods opvolger op de troon kwam.

HOOFDSTUK XI

1. De volgende dan bedroeg vijfhonderd jaar, en God en zijn hemelse koninkrijken gedijden voor 
Jehovih. Maar wat betreft de koninkrijken van de Heren op de aarde, en de sterfelijke koninkrijken 
en keizerrijken, daarin openbaarde zich niet veel licht.

2. Ahura, die valselijk de naam van Ahura'Mazda had aangenomen, en aldus bekendstond, stelde 
Heren aan om over de stervelingen te heersen. En deze Heren stonden in directe tegenstelling met 
Gods Heren, want die onderwezen de hogere hemelen en de Volmaakte (Al) Persoon, Jehovih, of 
Ormazd, overeenkomstig de taal van de stervelingen. Maar Ahura's Heren onderwezen slechts een 
hemels koninkrijk, dat van Ahura, genaamd Ctusk, de Al Heilige en Hoogste Hemel.

3. Gods Heren inspireerden de stervelingen tot de eeuwige verrijzenis; Ahura's Heren inspireerden 
de stervelingen voor Ahura's koninkrijk, en daar eindigde het. En aangezien de stervelingen tempels
hadden gebouwd voor hun priesters (rab'bahs), die begiftigd waren met su'is, verzamelden de 
geesten zich in de tempels, en ze verschenen dikwijls in sar'gis en onderwezen openlijk hun 
verschillende leerstellingen. En de ashars die voor Ahura werkten, prezen de glorie en verrukking 
van Ctusk, en de wonderbaarlijke majesteit en macht van Ahura. Maar de ashars van Gods scharen 
inspireerden en onderrichtten over de Grote Geest, Ongeëvenaard.

4. Gedurende vijfhonderd jaar moesten Gods scharen het hoofd bieden aan deze oppositie; en het 
geschiedde dat de stervelingen, in het bijzonder in Vind'yu, verdeeld raakten in twee grote klassen 
van vereerders. En net voordat Gods opvolger de heerschappij verkreeg, legde hij de zaak voor aan 
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de Diva; waarop al de leden het langdurig bespraken. Daarna bepaalde Div:

5. Wat ook aanbeden wordt, en een begrijpbare vorm of afbeelding bezit is een idool (afgod). 
Degene die een idool aanbidt, hetzij van steen of van hout, of hetzij een man of een engel, zondigt 
tegen de Schepper. Dit werd doorgegeven aan al Gods Heren, en door hen aan de ashars, met het 
gebod dit aan de stervelingen te onderwijzen door inspiratie en op andere manieren.

6. Toen de tijd van dan kwam, waren er zeven miljard bruiden en bruidegoms opgeheven voor 
Jehovih's geëmancipeerde werelden, en de opvolgende Goden en Heren verkregen de heerschappij 
onder meer gunstige voortekenen, maar dat zou niet lang duren.

7. De Diva was uitgebreid tot veertien leden; en Gods Heren waren erin geslaagd om de 
koninkrijken in de voornaamste delen van Jaffeth, Vindyu en Arabin'ya te beveiligen. Aan de andere
kant waren de afgezanten van Ahura, de valse, zeer actief om het koninkrijk van hun idool uit te 
breiden. Ahura was uiterst sluw betreffende de laatste Divan-handeling (wet): In plaats van te 
verbieden, wijzigde hij die, dus stond er als volgt, te weten: Wat ook aanbeden wordt, en een 
begrijpbare vorm of afbeelding heeft, is een idool. Degene die een idool aanbidt, hetzij van steen of 
van hout, of hetzij een man of een engel, zondigt tegen de Allerhoogste, die wordt voorgesteld door 
Ahura'Mazda, de Heilig Geboren Zoon van alle geschapen scheppingen!

8. En voorts bepaalde Ahura dat er een tweede hemel gesticht moest worden, en hij verordende zijn 
afgezanten als volgt, te weten: Zie Gir-ak-shi, het hemels gewest dat tot de landen van Heleste 
behoort! Daar zal ik een nieuwe hemel bouwen, groter dan al de andere hemelen, uitgezonderd 
Ctusk. En wanneer Gir-ak-shi degelijk gegrondvest is, zal ik het bevolken met vele miljoenen 
machtige engelen, Goden en Heren. En mijn scharen zullen naar de stoffelijke aarde afdalen, naar 
de landen van Parsi'e en Arabin'ya, en zij zullen dag en nacht de stervelingen beïnvloeden en hen 
inspireren om naar Heleste te gaan, waar zij grote steden en koninkrijken moeten bouwen voor mij 
en mijn scharen.

9. En wanneer deze dingen zijn volbracht zal ik mijn scharen naar Uropa sturen, en ook daar 
hemelse koninkrijken en sterfelijke koninkrijken bouwen; en wanneer die gevestigd zijn zal ik naar 
andere landen gaan, de een na de ander, totdat mijn hemelse koninkrijken alle plaatsen omvatten, 
totdat de hele aarde van mij is.

10. Want ik zal God zijn over alles, en jullie die met mij werken, zullen voor eeuwig mijn Heren en 
onder-Goden zijn. En mijn koninkrijken en jullie koninkrijken zullen begiftigd worden met 
heerlijkheden en versieringen zoals nooit tevoren bestond. Noch zullen de Goden van andere 
werelden tegen mij of de mijnen ingaan om mijn mensen weg te halen. Zij zullen hen niet langer 
vlijen en hen bruiden en bruidegoms noemen, iets dat niemand kan zien of begrijpen.

11. En Ahura en zijn afgezanten gingen aan het werk om deze besluiten uit te voeren, en binnen 
tweehonderd jaar hadden zij de Parsi'ers en de Arabin'yers geïnspireerd om met tienduizenden naar 
het land Heleste te emigreren 7), hetgeen bewoond werd door Druks en zwervers, vol slechtheid. 
Ahura inspireerde zijn emigranten om de inheemse Druks te overvallen, en ze te vernietigen. 
Daardoor geschiedde hetgeen waarover Jehovih in Mouru had gesproken: Zij die niet door 
overreding verheven kunnen worden, zullen worden opgewekt door minder scrupuleuze meesters.

12. Want terwijl Ahura's scharen de Druks (Neanderthalers - vert.) in Heleste bij tienduizenden 
versloegen, ontvingen Gods hemelse scharen hun geesten en leidden ze weg naar andere 
atmosferische gewesten

13. Dit nu was in die tijd de indeling van de stervelingen op de aarde: Ten eerste, de I'hins, die de 
oorspronkelijke faithists waren. En zij waren zodanig tot voorspellingen en wonderen in staat dat 
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alle andere mensen hen het heilige volk noemden. Ook werden zij niet lastiggevallen door de grote 
krijgers van andere naties en volken. De I'hins woonden afgezonderd van al de andere volken. 
Niettemin waren zij het zaad van eeuwig leven op de aarde, en de grondslag tot het verwekken van 
profeten en zieners voor andere volken. Net als de moeder van Zarathoestra uit de I'hins afkomstig 
was, zo was het met alle mannen en vrouwen die met su'is en sar' gis op de aarde geboren werden. 
Want omdat zij dicht bij Jehovih stonden, hadden zij slechts in Hem vertrouwen. Van het tweede 
ras, even zo oud, waren de Druks, de barbaarse horden, onbekwaam voor inspiratie, behalve 
omwille van hun magen. En ofschoon hen wel duizend keer gezegd was: Luister, jullie bezitten een 
geestelijk lichaam!, begrepen zij het niet, kon het hen niet schelen, en een moment later vergaten zij
het, En ofschoon er tegen hen gezegd werd: Er bestaat een Grote Geest!, hoorden zij het niet, 
begrepen het niet en sloegen geen acht op de woorden. Van het derde ras waren de I’huans, geboren 
uit de I'hins en de Druks. In de eerste tijden werd door God aan dit ras een gebod gegeven om niet 
te trouwen met de Druks, en zij hadden deze wet onder elkaar in stand gehouden door het teken van 
de besnijdenis. Dit was nu het begin van de onderdrukking van de faithists van Jehovih.

14. Toen Ahura zijn koninkrijk wederrechtelijk in bezit nam, en beschermengelen over de 
stervelingen aanstelde, bepaalde hij dat er niets ongedaan moest blijven teneinde de leerstelling van 
Jehovih, de Al Persoon, omver te werpen. Zo gebood hij als volgt, te weten:

15. Aangezien zij er trots op zijn door het teken van de besnijdenis faithists te zijn, wil ik geen 
besnijdenis dulden. Wie ook maar na het derde geslacht (honderd jaar), dit teken op zich draagt, is 
mijn vijand. Hij zal vervolgd worden, en geen profijt zal hem ten deel vallen. Laat geen kleine 
kinderen verminkt worden om mijnentwille; laat hen liever besneden worden in het hart. 8)

16. En Ahura stelde geen beperking op het huwen van zijn sterfelijke volgelingen, en het 
geschiedde dat de Druks die niet gedood waren in Heleste, huwden met de vereerders van Ahura.

17. En in ongeveer hetzelfde tijdsbestek bracht Jehovih de aarde gedurende tweehonderd jaar in een
gebied van licht. En toen de Diva zitting hield, sprak Jehovih's Stem tot Div en Hij zei: Laat Mijn 
Zonen niet terneergeslagen zijn vanwege de zonden van Ahura; wees eerder wijs en eigent u toe uit 
zijn slechtheid datgene wat goed zal zijn op het eind. Want terwijl het voor Mijn volk onwettig was 
om met de Druks te huwen, heeft Ahura op eigen gezag een wet ingesteld tegen de besnijdenis, en 
het zal geschieden dat door hun zonden zelfs de Druks worden opgewekt om over Mij en Mijn 
koninkrijken te leren. 9)

18. En het gebeurde dat er een vierde ras op de wereld ontstond, en het was een bastaardras, donker 
en klein van stuk en minder edel. De I’huans waren rood en bruin, en lang en majestueus; de I'hins 
klein en blank en geel. En Jehovih plaatste deze tekenen op Zijn volkeren opdat de rassen in 
duizenden jaren gekend konden worden.

19. Ahura bemerkte dit. Een van zijn Heren zei tegen hem: Luister, de tekenen van su'is zijn 
geschreven! Vervolgens trachtte Ahura Jehovih hierin te weerleggen. Hij zei:

20. Er zijn twee zintuigen voor alle mensen, die van es en die van corpor. Als de één sluimert, is de 
ander in werking. Dit is su'is. Roep uw metgezellen bijeen, en zoek een hulpmiddel; want ik wil alle
dingen in de hemel en op de aarde bewijzen.

21. Vijftig jaar lang probeerden Ahura en zijn scharen met andere middelen een groot profeet en 
ziener in de wereld geboren te laten worden, maar zij faalden. Ahura zei: Ik ken de manier van de 
loo'is: Zij verlokken de I'hin mannen om met de I’huan maagden omgang te hebben. Maar ik heb 
gezworen dat er geen Jehovih bestaat; hoe kan ik dan naar het heilige volk toegaan? En tenslotte 
kan een profeet verraderlijk voor mijn koninkrijk blijken te zijn. Dus gebood Ahura zijn afgezanten 
om de kwestie voor nog eens vijftig jaar te overwegen, en vervolgens het vraagstuk op te lossen.
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22. Zo inspireerden Ahura's afgezanten om duizenden experimenten uit te voeren, waardoor een 
profeet of ziener uit het bastaardras geschapen kon worden. En Jehovih liet hen ontdekken dat door 
het samendrukken van de voorste hersenen bij kinderen, deze kinderen geschikt voor su'is gemaakt 
konden worden. En de kinderen werden met riemen op een plank vastgemaakt, en een andere plank 
werd op het voorhoofd vastgemaakt om het hoofd plat te drukken; en iedere dag werd de 
hoofdplank opnieuw vastgemaakt, steeds nauwer, totdat het voorhoofd, waarin het stoffelijke 
verstand zetelt, was afgeplat, en het vermogen tot denken van de hersenen omhoog gestuwd was tot 
in de gebieden bovenin het hoofd waar het licht kon worden waargenomen.

23. Op die manier verhief Ahura profeten en zieners, en zij waren gewillige instrumenten in zijn 
handen. En hij zond tienduizenden engelen naar al de gebieden van de aarde, en zij leerden dit aan 
de stervelingen, zodoende de grondslag leggend voor zijn geweldige plan om hemel en aarde te 
onderwerpen aan zijn eigen koninkrijken.

24. Jehovih sprak in de Diva: Zelfs dit zult u toelaten. De Druks zullen eerder luisteren naar hetgeen
een van hun eigen mensen zegt als ziener, dan wanneer hetzelfde honderdmaal gezegd zou worden 
door een I'hin.

HOOFDSTUK XII

1. De volgende verrijzenis bedroeg zes miljard zielen, en God en zijn Heren en zijn onder-Goden 
hadden de Diva in stand gehouden, en handhaafden al de ordelijkheden van de hemel en de 
gebieden en koninkrijken. En God en zijn Heren hadden hun colleges, scholen, werkplaatsen, 
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen in stand gehouden, en hun standaard in de tempels bij de 
stervelingen. En over de stervelingen die faithists bleven, dat wil zeggen, het I’huan-ras in reinheid 
bewaard, hielden God, zijn Heren en ashars de leiding voor de glorie van Jehovih.

2. Maar over het bastaardras, dat zich snel op de aarde vermenigvuldigde, hielden Ahura, zijn Heren
en ashars de leiding. Maar wee de graad van Ahura's scharen in de hemel! In minder dan duizend 
jaar had hij zijn colleges en scholen afgeschaft, behalve wat betrekking had op het verwerven van 
kennis over de aarde en atmosferea. Hij leerde zijn mensen niet om verder te kijken naar andere 
werelden. En hierin ging hij te werk hetgeen in later tijd zijn eigen ondergang zou worden.

3. Jehovih had gezegd: Hij die niet voorziet in een filosofie voor het eindeloos verwerven van 
kennis, damt de stromende wateren af die Ik geschapen heb. Laat Ahura onderwijzen wat hij wil, de
tijd zal komen dat hij genoodzaakt zal worden een uitweg te zoeken voor Mijn geschapen wezens. 
En eerder nog dan Mij in Mijn Persoon te erkennen, zal hij beweren dat hij zielen naar de aarde 
terugstuurt om te worden gereïncarneerd.

4. Ahura's hemelse koninkrijken telden meer dan zes miljard zielen, en de helft van hen was weinig 
beter dan druja's, en het waren slaven van bepaalde meesters en ze deden wat hen ook bevolen 
werd, zonder de reden ervoor te kennen, of het te willen weten.

5. Tot nog toe moesten er zeshonderd jaar voorbijgaan tot een volgende dageraad van dan, waarin 
God, zijn Heren en hun volk het vertrouwen hadden dat Jehovih's scharen van omhoog zouden 
komen om de hemel en de aarde uit de duisternis te helpen verlossen.

6. Aan de andere kant verspreidde Ahura het woord in de hemel en op de aarde dat er geen 
cyclussen bestonden, ofschoon hij over de cyclussen geleerd had tijdens zijn vroegere opleiding; en 
dat, zoals de dingen zijn, zij geweest waren, en zouden voortduren.
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7. En evenzeer als Gods scharen een komend licht voorspelden, voorspelden Ahura en zijn scharen 
dat er niets van dien aard zou gebeuren. Bovendien zond Ahura de volgende order aan zijn Heren, 
om onderwezen te worden in hemel en op aarde, te weten: Ben ik niet degene die Zarathoestra, de 
Al Reine, inspireerde? Sprak ik niet rechtstreeks tot hem? Zijn niet alle geschapen dingen van mij? 
Wie weet dan niet dat ik de wereld opnieuw zal verlichten? Zie, ik ben de uitbeelding van Ormazd, 
die leegte was, maar nu Mij is, Ahura'Mazda. Slechts in mij is leven en sterven en verrijzenis. Wie 
ook roept: Ahura'Mazda, Ahura'Mazda! is de mijne, en in mijn hoede. Laat uw oordeel niet 
verdraaid worden door profeten die hopen op onmogelijke dingen.

8. In de zesde dan en het tachtigste jaar begonnen Ahura's talloze hemelse koninkrijken verstoord te 
raken door het gebrek aan vooruitgang van zijn onder-Goden, en zo kwamen er zestig van hen 
bijeen en beriepen zich op Ahura en zeiden:

9. Met eerbied voor u, O Allerhoogste God! Vele honderden jaren hebben wij u gediend. En we 
hebben u schatting betaald wanneer u het ook van ons verlangde. We hebben geholpen om uw 
hoofdstad, Ctusk, te verfraaien; met diamanten en parels hebben wij uw straten geplaveid. Uw 
woningen hebben we gebouwd met kostbare edelstenen. En wat uw troon betreft, wie van ons heeft 
er niet aan bijgedragen om hem voor u te verheerlijken. Ja, in alle dingen zijn we zeer loyaal en 
behulpzaam voor u geweest.

10. Ook zijn we onze eigen wijsheid niet vergeten. Wij herinneren ons uw oude argumenten. U zei 
tegen uw God: U hebt sinds lang beloofd dat wij verhoogd zouden worden naar meer verheven 
koninkrijken, maar er zijn tweehonderd jaar verstreken, en er is geen vooruitgang. Dit gebruikte u 
als argument voor afscheiding van de koninkrijken van uw God. Nu hebben wij u en uw 
koninkrijken meer dan duizend jaar gediend. Wij komen bij u om te weten waarmee we u nu 
kunnen dienen, opdat u ons kunt verheffen naar koninkrijken die evenredig zijn aan onze wijsheid 
en macht.

11. Hierop antwoordde Ahura: Hoogst bescheiden en goedbedoelende Heren en onder-Goden, 
waarom kwamen jullie niet rechtstreeks naar mij toe? Waarom zijn jullie stiekem bijeengekomen? 
Was niet mijn hoofdstad, en voor mijn troon, de juiste plaats voor jullie discussie? Hadden jullie een
of andere manier voorgesteld waardoor er voor jullie vooruitgang mogelijk was, dan had ik jullie 
verlangens gehonoreerd.

12. Maar zijn Heren en onder-Goden kwamen niet naar hem toe, maar stuurden hem dit antwoord, 
te weten: Zoals u ons vooruitgang beloofde als we u dienden, zo beloofden wij het onze ashars, en 
onze maarschalken en kapiteins. Nu komen ze bij ons en zeggen: Honderden jaren hebben wij 
dienstgedaan; geef ons bevordering. Maar we hebben niets om te geven. Denk niet, 0 God, dat we 
onverstandig zijn, of dat we honger hebben en komen bedelen; of dat diademen, of edelstenen, of 
kostbare tronen ons zouden bevredigen. Wij weten wat u te geven hebt - beloften! Wij kennen elke 
hoek van uw uitgestrekte koninkrijk, en weten dat alle plaatsen opgevuld zijn, en dat u ons niet kunt
verheffen. Waarom zouden we dan gesproken moeten hebben voor de troon in Ctusk? Zouden onze 
stemmen niet alleen maar onheil hebben gesticht onder uw andere Goden en Heren? Laat ons liever 
dwalen in onze handelingen, en een terechte straf over onszelf brengen, dan dat we u en uw 
koninkrijken schade zouden berokkenen. Luister dan naar ons, O Ahura'Mazda:

13. Vanwaar het verlangen naar eindeloze vooruitgang, indien deze hemel alles omvat? Als een 
beetje kennis al macht geeft, wat is grote kennis dan niet wenselijk. Wij hebben onze grote colleges 
vernietigd en zeiden: Hoger dan wij moet u niet gaan. Herinner u, O Ahura, wij waren studenten 
onder de God en Heren van de faithists toen u zich afscheidde; en u zei tegen ons: Kijk eens naar de
langdurige opleiding van uw leergang; een programma van duizend jaar! Kom bij mij; ik zal u 
onmiddellijk koninkrijken geven.
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14. Zo kwamen we bij u, en we kregen opeens een enorme verbeelding. Hoor eens, we kijken naar 
buiten en dezelfde sterren schijnen op ons. Wij hebben ze niet bezocht. We weten niet hoe we zover 
kunnen gaan. De talloze etherische werelden liggen buiten ons bereik. Er is ons verteld dat ze 
bewoond worden. Wij weten het niet. Wij bezitten geen kennis die ons in staat stelt om van deze 
hemelen weg te gaan; behalve, inderdaad, terug naar de smerige aarde!

15. Hierop antwoordde Ahura: Voor mij is het duidelijk dat jullie je verstand hebben verloren. Deze 
hemel is goed genoeg. Als er hogere hemelen zijn, laat ze komen of wegblijven. Ik ga niet naar ze 
toe. Maar inderdaad, met jullie huidige overtuigingen zou ik een onwijze God zijn om jullie geen 
ontslag uit mijn koninkrijken te verlenen.

16. Hiermee eindigde de zaak, en de zestig onder-Goden beraadslaagden vervolgens over hun 
gedragslijn, en tenslotte zonden zij de volgende boodschap aan God, in Mouru, te weten:

17. Met eerbied voor u, God van de faithists van Jehovih: Wij hebben onderkoninkrijken gehad, en 
weten dat onze rang beneden die van u is. Maar ons streven is naar buiten en naar voren gericht; aan
u leggen wij onze zaak voor. Ten eerste zijn wij met ons zestigen, met de rang van onder-Goden, en 
wij bezitten zevenhonderd miljoen onderdanen. Er is ontevredenheid ontstaan tussen onszelf en 
Ahura'Mazda, van wie we vervreemd zijn. Maar of we onze scharen zullen verenigen tot een nieuw 
koninkrijk van onszelf, of ons aansluiten bij de een of andere machtige God, dat is ons vraagstuk.

18. Welke bevordering kunt u ons geven als we onze onderdanen aan u overdragen?

19. God antwoordde hen: Broeders, hoor mij geduldig aan, en overweeg mijn woorden. Ten eerste 
dan, ben ik geen God van de faithists, noch van welk ander volk dan ook, maar de God van de 
plaats die mij werd toegewezen door de Vader, via Zijn Zoon. Ook kunt u mij uw onderdanen niet 
geven; want door mijn dienst aan Jehovih kan ik niets bezitten en, het minst van alles, mijn broeders
en zusters.

20. Op de tweede plaats kan ik u geen bevordering geven; ik heb niets, noch om te geven noch om 
te verkopen. Waarin de Vader mij wijsheid en macht schenkt, geef ik het door aan anderen. 
Bovendien, totdat u ook geleerd hebt te weten dat u niets bezit, noch onderdanen noch juwelen, en 
ook niets verlangt, behalve wijsheid en kracht om aan anderen mee te delen, hoe hoopt u dan 
toelating te verkrijgen tot mijn plaatsen van wetenschap?

21. En tenslotte, aangezien u reeds koninkrijken van uzelf hebt, verhef hen en bewijs zodoende aan 
mij uw ware verdienste.

22. Hierop antwoordden de verbonden Goden: Wat bedoelt u? Dat Goden en engelen eeuwig 
moeten werken voor anderen dan zichzelf, en daar niets voor terugkrijgen?

23. God antwoordde hen: Zelfs dan, behalve dat u een overvloed aan geluk zult ontvangen, en dat 
zal eeuwig duren! Hier eindigde de zaak voor twee volle jaren; en de onder-Goden begrepen het 
plan van Jehovih's koninkrijken niet. Maar hun koninkrijken waren niet in orde, ze hadden geen 
hoofd; en honderdduizenden van hun onderdanen verlieten hen en keerden terug naar de stoffelijke 
aarde, en ze werden zwervers en druja's.

24. Tenslotte deden de onder-Goden opnieuw een beroep op God in Mouru, en ze vroegen als volgt,
te weten: Is een God geen God, hetzij hij voor zichzelf of voor een ander is? Kijk eens, wij hebben 
Ahura helpen opbouwen; hij is een machtige God! Als we ons aansluiten bij u, zullen we werken 
om u ook op te bouwen. Ja, we zullen uw troon verfraaien en uw grote hemelse stad. Maar 
aangezien wij onder-Goden zijn geweest wensen wij niet in uw dienst te treden als lakeien en 
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dienstknechten. Wat moeten we dan doen, opdat zowel u als wijzelf eer en glorie zullen hebben?

25. God antwoordde hen: U kunt mij niet dienen; ik heb geen dienstknechten. Dien slechts Jehovih. 
Wij zijn allemaal broeders, zonen van dezelfde Grote Geest. Wat betreft om mij op te bouwen, is het
voor mij genoeg dat Hij die mij schiep, mij zal opbouwen overeenkomstig mijn juiste verdiensten. 
Wat betreft het verfraaien van mijn troon, kunt u er alleen substantie vanuit de lagere koninkrijken 
voor brengen, hetgeen ik niet verlang. Waarom wilt u de hemelse stad van Mouru verfraaien? Het is
alleen maar een rustplaats op de grote reis naar de koninkrijken van eindeloos licht. Over hoogstens 
een paar honderd jaar zullen niet alleen ikzelf maar ook mijn scharen van deze plaats opstijgen om 
er nooit meer terug te keren.

26. En tenslotte, een ego-God zoals Ahura, bezit alle mogelijke dingen en houdt daaraan vast; een 
God zoals ik ben, bezit niets en houdt niets vast; maar geeft altijd alles weg wat hij ontvangt. Zei ik 
niet eerder tegen u: Begin met uw eigen scharen en verhef ze. Voorzover u om onderdanen vroeg, 
de Vader gaf ze u. Denk niet dat Hij zal toestaan dat u hen nu aan de kant zet of verkwanselt. Noch 
zult u hen zwervers laten worden, noch terug laten keren naar de aarde als druja's. Evenzeer als u de
koninkrijken verheft die u werden toevertrouwd, zo zult u ook verheven worden.

27. Niettemin, als u zich wilt aansluiten bij Jehovih's koninkrijken, staat de weg voor u open; en uw 
eerste arbeid zou zijn om al uw eigen scharen bijeen te brengen, en temidden van hen te werken, 
hen wijsheid, kracht en individualiteit lerend net als aan uzelf; en wanneer de laagste van hen allen 
zo is gestegen, dan kunt u de koninkrijken van de Vader binnengaan. Aangezien u honderden jaren 
lang voordeel van uw onderdanen hebt gehad, kunt u hen nu deze dienst vergelden. Jehovih is 
Gerechtigheid!

28. De onder-Goden gaven hier enige tijd geen antwoord op, maar Jehovih raakte hun hart aan en 
zij bespeurden wijsheid en rechtvaardigheid en kregen berouw, en huilden jammerlijk over het 
verlies van de duizend jaar waarin zij de koninkrijken tot de hunne hadden gemaakt. Maar zij 
hadden noch de kracht noch kennis genoeg om zichzelf vrij te maken; dus smeekten zij God om 
meer licht. Waarop God hen als leden aannam, en Vishnu als Heer over hen en hun scharen 
aanstelde.

29. En Vishnu nam driehonderdduizend leraren, kapiteins, doktoren, verzorgers en werkers, en hij 
ging met hen naar Maitraias, een hemelse plaats ten westen van Vindyu, en daar stichtte hij een 
Heerlijke afdeling, met boodschappers die in verbinding stonden met Mouru, in Haraiti. En Vishnu 
stuurde zijn kapiteins uit met genoeg strijdkrachten om onder bevel van de onder-Goden diegenen 
aan te houden die zwervende geesten waren geworden, of als druja's naar de aarde waren 
teruggegaan. En terwijl zij met deze taak bezig waren, organiseerde Vishnu zijn Heerlijkheid en dit 
was de eerste in de hemel gevestigde Heerlijkheid, hetgeen wil zeggen, zoals de stervelingen op 
aarde legerplaatsen hebben, zo was de Heerlijkheid van Vishnu.

30. Jehovih's Stem had tot God gesproken in de Diva: Zie, de tijd nadert waarop het 
onderkoninkrijk van Ahura, de valse, in opstand zal komen. En zij bezitten duizenden miljoenen 
slaven die zullen trachten om naar de aarde terug te keren en bij de stervelingen te wonen. Zij 
verkeren in duisternis, en u zult hen niet toestaan de aarde weer te bereiken, anders gaan de rassen 
van de mensen ten onder in de duisternis, net als voor de overstroming van Pan. Daarom moet u een
Heerlijkheid vestigen en een geschikte legermacht bijeenbrengen om de bewoners van de aarde te 
beschermen. En u moet namens Mij Vishnu tot uw Heer aanstellen.

31. Toen het in Ctusk, de hemelse plaats van Ahura, bekend werd dat zich zestig onder-Goden met 
hun scharen bij Jehovih's koninkrijken hadden aangesloten, manifesteerde zich een algehele 
ongehoorzaamheid aan Ahura door de overgebleven onder-Goden, waarvan er toch nog meer dan 
achthonderd waren, en die in hun gebieden meer dan twee miljard engelen hadden, allemaal slaven, 
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met licht van geen andere hemelse plaats dan het district waarin zij honderden jaren lang 
geestdodend werk hadden moeten verrichten.

32. De Stem van Jehovih kwam tot God en zei: Mijn Zoon, maak gebruik van het zaad van de 
ontevredenheid in Ahura's koninkrijk. Stuur een otevan van grote macht door de hemelse 
koninkrijken. En u moet trompettisten in de otevan plaatsen, en zij moeten de dageraad van dan 
binnen tweehonderd jaar voorspellen.

33. God begreep dit, en hij liet zijn werklieden een otevan van grote macht bouwen; en hij zorgde 
voor trompettisten en stuurde hen uit en zei tegen ze: Tien jaar zullen jullie reizen door de hemelse 
plaatsen rondom de hele aarde, voorspellend: In minder dan tweehonderd jaar komen Jehovih's 
etherische scharen. Maak u gereed voor de verrijzenis; Zijn koninkrijken staan open voor de 
vermoeiden; Zijn Heren en Goden zullen u rust geven!

34. Ahura ontbood zijn Raad van valse Goden, in de hoop dat zij een middel konden bedenken om 
zo'n grote voorspelling te neutraliseren. En hij en zijn Raad hielden veertig dagen en nachten zitting
in hun hemelse hoofdstad; maar er was geen hoog licht onder hen, ieder op zich gaf zijn mening. 
Maar aan het einde van de veertig dagen besloot Ahura tot de volgende methode, om een eigen 
profetie uit te sturen.

35. Dienovereenkomstig liet hij een otevan bouwen, en stuurde trompettisten rond met deze 
woorden, te weten: Ik, Ahura'Mazda, de Enige Zoon van de Totale Afwezigheid, afgebeeld door 
Mijn Eigen Zelf, verkondig vanaf Mijn Allerhoogste Hemelse Rechterstoel! Luister Mijn woorden, 
O Goden, en beef! Hoor Mij aan, O engelen, en val neer! Hoor Mij aan, O stervelingen, en buig u 
neer voor Mijn geboden. Zie, ik stuurde Mijn vuurschip met de voorspelling dat Ik in minder dan 
tweehonderd jaar zou komen in een dageraad van dan! Maar u gehoorzaamde niet; u was uitdagend 
voor Mijn aangezicht! Toen zwoer Ik een eed tegen heel de wereld! U zult Mijn macht kennen! 
Toen kwam Ik omlaag uit Mijn heilige hoge hemel; en Ik ben reeds gekomen. Nu is het de dageraad
van dan! Eerst stuur Ik Mijn trompettisten; na hen komen Mijn zweepslagers en knevelaars, van wie
de kapitein Daevas is, wiens God Anra'manyus is. Ik zal bezitten hetgeen van Mij is, en Ik zal de 
Druks en druja's bij duizenden en tienduizenden overgeven aan de eeuwige folteringen.

36. Ahura's Goden waren bekenden van hem geworden gedurende de honderden en honderden 
jaren, en zij sidderden niet meer voor zijn geboden. In hun hart wisten zij dat hij niet kon doen wat 
hij voorgaf; zij wisten dat zijn voorspellingen ijdele opschepperijen waren. Ja, zijn eigen 
trompettisten geloofden niet wat zij verkondigden.

HOOFDSTUK XIII

Jehovih bereidt de weg voor de geboorte van Abram, Po, Brahma en Ea-wah-tah.

1. In het 180e jaar voorafgaand aan de dageraad van dan, dat wil zeggen, 2920 jaar na Fragapatti en 
Zarathoestra, stuurde Jehovih vlugge boodschappers met zesduizend etherische loo'is vanuit de 
Nirvanische velden van Chen'gotha (Jen-go-ha, uitg.) in etherea.

2. En de vlugge boodschappers brachten deze woorden mee, te weten: Gegroet zij u, God van de 
rode ster en haar hemelen, in de naam van Jehovih! Door de liefde en wijsheid van Cpenta-armij, de
Nirvanische Godin van Haot-saiti, spreken wij uit naam van de Vader. Vrede en vreugde zij u, O 
God, en uw onder-Goden en Heren, en Heer Goden en Godinnen. Honderd tachtig jaren van 
duisternis zullen nu over uw koninkrijken komen. En dan zal de duisternis verdwijnen, en in die 
plaatsen zal de dageraad komen. En ten tijde van de duisternis zullen de naties van de aarde 
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ondergaan in grote duisternis.

3. Maar het licht van de Vaders Tegenwoordigheid zal niet vernietigd worden. Er zal een beetje zaad
overblijven onder de stervelingen. Opdat het zaad gunstig zal zijn voor het werk van uw Godin, die 
op die dag zal komen, zendt zij u hierbij tweeduizend etherische loo'is voor Vindyu; tweeduizend 
voor Jaffeth, en tweeduizend voor Arabin'ya.

4. En uw Godin bepaalt dat u voor deze loo'is één van uw hoogverheven Goden zult aanstellen, en 
hij moet met hen meegaan, en zijn arbeid zal bij hen zijn.

5. En de bezigheden van hem, uw God, en hen, mijn loo'is, zullen bestaan uit het verwekken van 
erfgenamen en volgelingen, die volwassen zullen zijn wanneer ik kom. Want door hen die zij 
verwekken zal ik de uitverkorenen van de Vader verlossen uit de rampspoeden die op hen zullen 
zijn in die dagen.

6. Hierop antwoordde God: In de naam van Jehovih, groeten en liefde voor Cpenta-armij, Godin 
van Haot-saiti. Ik ontvang uw loo'is met vreugde, en ik benoem over hen mijn geachte God Yima, 
God met duizend jaar onderwijs, naamgenoot van Yima, de zoon van Vivanho, de Zoetgevooisde 
Zanger.

7. Dus lieten de vlugge boodschappers, met gepaste ceremoniën, de zesduizend etherische loo'is 
achter en vertrokken toen. En God stuurde boodschappers naar Yima en gebood hem om direct naar 
Mouru te komen, hem opdragend zijn assisterend God zijn plaats te laten innemen en die te 
behouden tot aan de dageraad. En kort daarop verscheen Yima voor de troon van God, en deze 
onderrichtte hem in alles dat geboden was uit de hoge. En Yima zond bericht naar zijn voormalige 
koninkrijk en verzocht om duizend van zijn begeleiders, en zij kwamen ook. Intussen beraadslaagde
Yima met de loo'is, die hem uitlegden wat zij allemaal nodig hadden. En daarna zorgden zij voor 
een piedmazr, en daalden omlaag naar de aarde, naar Jaffeth en Vindyu en Arabin'ya.

8. En Yima stationeerde zijn piedmazr in het midden tussen de drie landen, op het eerste plateau 
boven de wolken, en hij noemde de plaats Hored, ter ere van het eerste hemelse koninkrijk op de 
aarde. En toen hij zijn plaats gegrondvest en een naam gegeven had, stuurde hij bericht naar God, 
Jehovih's Zoon, die hem vijfhonderd boodschappers gaf, voornamelijk collegeleerlingen. En God 
gaf hen, om terug te keren, heine-stromingen (etherisch voedsel), dus konden de etheriërs voorzien 
worden van een dieet van hun eigen soort.

9. Yima liet vierentwintig uur de wacht houden, en die wisselde elke ochtend bij zonsopgang, half 
op en half af. En hij riep alle ashars bij zich uit de gewesten van de stervelingen waarin hij van plan 
was
werk te verrichten; en toen zij in Hored bijeengekomen waren, sprak hij hen toe en zei:

10. Luister, het duurt nog honderd tachtig jaar tot aan de dageraad van dan. In die tijd zal
Cpenta-armij, de Godin van Haot-saiti, gelegen in de Nirvanische velden van Chen-gotha, komen 
uit naam van de Vader, en met wijsheid en macht!

11. Maar tot die tijd, helaas, zal er grote duisternis heersen in de hemel en op de aarde, speciaal in 
deze gewesten. En het zal geschieden dat de bastaardmensen, de vereerders van Ahura' Mazda, 
zullen triomferen in deze landen. Zij zullen grote steden en koninkrijken bouwen, en zij zullen over 
de I’huans heersen tot groot nadeel voor hen. Maar de Druks (inheemsen) zullen gedurende die 
periode voor het eeuwige leven verlost worden; want de bastaardmensen zullen met hen huwen, en 
hun nageslacht zal in staat zijn om licht te ontvangen, zelfs in hun sterfelijkheid.

12. Maar niettemin zullen deze bastaardmensen grote wilden zijn, en er zullen kannibalen in deze 
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drie grote landen zijn. En zij die in de strijd gedood zijn, zullen in stukken gehakt en in vaten met 
zout gestopt worden, en zo zal hun vlees als voedsel worden bewaard.

13. Maar omdat de Ihuans, de Zarathoestriërs, geen oorlog willen voeren, zullen zij door de 
bastaardmensen tot slaaf worden gemaakt, behalve degenen die naar de wouden ontsnappen. En 
vanwege het celibaat en de kwellingen, zullen de Zarathoestriërs een groot lijden en slavernij 
ondergaan en velen van hen zullen ontmoedigd worden en het geloof in de Schepper verliezen

14. Maar opdat hun zaad gespaard en uit de slavernij verlost kan worden, moet u velen verwekken 
die geschikt voor su'is zijn; en in de tijd van de dageraad zullen zij gered worden van hun vijanden. 
Zie, hier zijn de etherische loo'is aanwezig die met u door deze landen zullen trekken om de mensen
te onderzoeken, en ook om te zorgen voor dergelijke grote lichten die de mensen zullen leiden.

15. Nadat Yima de ashars dus op de gebruikelijke manier had onderricht, gaf hij hen aan de loo'is 
over, die hen verdeelden in gezelschappen van duizend, en elke loo'is had één gezelschap van 
ashars. En toen dit volbracht was vertrokken zij uit Hored en begaven zich naar hun verschillende 
plaatsen.

16. En elf dagen daarna begon er a'ji te vallen op de hemel en de aarde. De gordel van meteoris 
ontlastte zich van zijn stenen, en het regende stenen op de aarde, en de zon werd als een rode 
vuurbal en dit bleef zo gedurende honderd zesenzestig jaar. En de volken van Arabin'ya en Vindyu 
en Jaffeth vielen van hun heilige staat; de Zarathoestriërs gaven het celibaat bij honderdduizenden 
op en trouwden, en ze kregen grote aantallen kinderen; veel vrouwen baarden er twintig en 
sommigen wel vijfentwintig kinderen. En sommige mannen waren vader van zeventig kinderen, en 
niet weinigen zelfs van honderd. En de Zarathoestriërs, de faithists met het teken van de 
besnijdenis, trouwden met de bastaardmensen, en die weer met de Druks, zodat de grondslagen van 
de kasten werden vernietigd.

17. Zo groot was de macht van de a'ji dat zelfs de I'hins vaak hun geloften verbraken en heimelijk 
met de wereldlijke mensen leefden, en grote aantallen nakomelingen kregen die niet in aanmerking 
kwamen om hun heilige steden binnen te gaan. En toch zagen de stervelingen de a'ji niet; ze zagen 
hun steden en tempels als het ware in de grond verzinken; maar die zonken niet; het was de a'ji die 
neerviel en zich verdichtte.

18. Jehovih had gezegd: Hetgeen Ik schenk om corpor te doen groeien, inspireert de mens tot 
corpor; hetgeen Ik schenk om es te doen groeien, inspireert de mens tot es. En in de tijden van a'ji 
kunnen engelen noch mensen de stervelingen in extase brengen met geestelijke dingen; slechts zij 
die organiek in de geest gegroeid zijn, kunnen het weerstaan.

HOOFDSTUK XIV

1. Jehovih zei: Wanneer de a'ji dichtbij een dageraad van dan komt. Laat Mijn loo'is dan vlug hun 
taak verrichten, ver vooruitziend in de rassen van de mensen. Ik breek niet alleen de oude 
grondslagen van de tempels en steden in die dagen af, maar ook de grondslagen van het misbruik 
van de menselijke kasten. Mijn Stem is op de rassen van de mensen. Heden zeg Ik: Houd de kasten 
van de mensen in stand; trouw zus en zo, ieder in zijn eigen traditie. Want Ik bemerk dat het 
wijsheid is. Morgen zeg Ik: Ik wil geen kaste hebben, want de rassen raken verarmd in hun bloed; 
trouw hier, trouw daar! En Ik geef hen a'ji, en hun begeerten verbreken alle banden, en Ik verhef ze 
tot reuzen, met sterke ledematen.

2. Maar in die dagen moeten Mijn loo'is voortsnellen met grote macht, opdat er een zaad bewaard 
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kan worden voor Mij en Mijn koninkrijken. Ik kom niet voor slechts één ras, maar voor alle 
mensen; zoals Ik hen allen levend schiep, zo ligt Mijn hand over hen tot in alle eeuwigheid.

3. En als de regen van a'ji voorbij is gegaan, zend Ik Mijn hoogverheven Goden en Godinnen om 
Mijn kudden bijeen te brengen, en hen opnieuw Mijn Wijsheid en Macht te verkondigen. En zij die 
door Mijn loo'is zijn uitgekozen en gespaard, worden de grondslagen van Mijn nieuwe orde.

4. Ahura maakte misbruik van de periode van duisternis door ongeloof in Jehovih te zaaien en rond 
te bazuinen over de aarde en door de hemel, en om zijn oogst binnen te halen voor de glorie van 
zijn eigen koninkrijk. En toen er zodoende oorlog en moord en wellust op aarde heerste, verordende
Ahura aan zijn Heren, en die weer aan hun ashars, en die weer aan de stervelingen: Dat al hetgeen 
vereist werd van elke man en vrouw, niet het celibaat was, noch het dragen van de bedelnap, noch 
een offer van enige aard; maar dat het opzeggen van gebeden tot Ahura'Mazda, en tot zijn Heren, en
hen te loven, geheel toereikend was; dat zij op de derde dag na het sterven zouden opstijgen en in 
Ahura's paradijs zouden wonen. Niettemin was dat onwaar, want Ahura's afgezanten grepen de 
nieuwgeboren geesten en maakten hen tot slaven, en ze bevolen hen om substantie te verzamelen 
voor de glorie van Ahura's hemelse koninkrijken.

5. In het veertigste jaar voor de dageraad kwam de Stem van de Vader tot God en zei: Mouru gaat 
onbewoonbaar worden; Haraiti zal zich naar de aarde verplaatsen; Zeredho zal niet langer bestaan. 
Begeef u niet naar Ahura met deze voorspelling; hij heeft Mijn Stem verloochend; hij zal niet 
luisteren. Maar Ik zal de grondvesten van Ctusk onder hem weghalen, en het zal in de aarde 
ondergaan.

6. Maar u, O God, Mijn Zoon, waarschuw Ik van tevoren; want uw koninkrijken en uw verheven 
zoons en dochters zullen door de duisternis heen bewaard worden. Zij zullen Mijn bruiden en 
bruidegoms worden; Ik zal voor hen een plaats van grote heerlijkheid gereedmaken.

7. Roep de Diva bijeen, en Ik zal tot hen spreken, en Mijn Stem zal door al deze hemelen 
bekendgemaakt worden, behalve in de hemelen van Ahura, waar Mijn Stem niet zal worden 
bekendgemaakt.

8. En God riep de Diva bijeen en zij kwamen en gingen in de heilige cirkel zitten, en het licht trok 
zich tezamen als een zon boven Gods hoofd en zei: Kom omhoog, boven Haraiti; zie, Ik heb een 
einde aan meteoris gemaakt; Ik heb een nieuw plateau gevormd in het firmament daarboven; daarop
zijn alle dingen in overvloed aanwezig voor hemelse koninkrijken. Ga erheen met uw Heer Goden, 
en met uw Heren en Goden, en Ik zal het u tonen. En als u het gezien hebt, moet u de plaats in bezit 
nemen en gaan bewonen, en er uw scharen van duizenden miljoenen heenbrengen.

9. Toen het Licht gesproken had, zette het zich in beweging en steeg omhoog, en Div en de Diva
verhieven zich ook en volgden het; en zo leidde Jehovih hen naar het plateau; daarom werd het 
Craoshivi genoemd, hetgeen betekent: HET LICHT HEEFT GEKOZEN.

10. En God en zijn onder-Goden namen de plaats in bezit, en legden de grondslag voor bewoning; 
en daarna keerden hij en zijn Heren en Goden terug en beraadslaagden over de manier waarop ze 
moesten verhuizen.

11. In die tijd waren er vier miljard faithists die tot Gods koninkrijken behoorden, zeer wijs en 
rechtvaardig, vervuld van reinheid en goede werken. Maar God en zijn Heren bezaten niet genoeg 
kracht om zoveel engelen te verplaatsen, speciaal omdat veel van hen nog beneden graad vijftig 
waren, en daarom eerder naar omlaag dan naar boven werden aangetrokken. En, na behoorlijk 
beraad, besloot God een avalanza te laten bouwen die geschikt was voor tweehonderdduizend 
personen, te beginnen met de hoogste graden.
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12. En God voorzag door zijn eigen wijsheid dat hij aan Vishnu en zijn Heerlijkheid een voldoende 
strijdmacht moest geven om de stervelingen van Vindyu en Jaffeth en Arabin'ya te beschermen, die 
spoedig overstroomd zouden worden door de op de aarde geworpen scharen van Ahura. Dus liet hij 
Vishnu komen, en toen Vishnu voor de troon van God stond, vermeldde deze hem al de woorden die
Jehovih gesproken had met betrekking tot Ahura en zijn koninkrijken, die naar de aarde gedreven 
zouden worden; en hij vertelde hem van het nieuwe plateau, Craoshivi, waarheen het licht hen 
geleid had. En voorts gebood hij Vishnu om weer terug te gaan naar zijn eigen plaats Maitraias, en 
de gebieden te onderzoeken en een schatting te maken welke strijdmacht hij nodig zou hebben om 
de stervelingen van deze drie aardse gebieden te beschermen.

13. Vishnu antwoordde: Wat betreft het laatste deel van uw gebod, O God, dat heb ik reeds 
volbracht. Want ik vreesde dat deze dingen zouden gaan geschieden, en heb dus maatregelen 
genomen. Het aantal dat ik nodig zal hebben van graad tachtig en daarboven, zal zeshonderd 
miljoen bedragen! Want ik moet minstens één engel hebben voor iedere sterveling.

14. God antwoordde hem: U zult er achthonderd miljoen hebben! Daarop nam Vishnu afscheid en 
keerde naar zijn eigen plaats, Maitraias terug. Onmiddellijk stuurde God sorteerders met macht uit; 
en zij gingen naar al de colleges en werkplaatsen, en de andere plaatsen van Jehovih's koninkrijken, 
en ze kozen de achthonderd miljoen engelen uit die door Vishnu verlangd werden, en God zond hen
zo spoedig als mogelijk was naar Maitraias.

15. Onder de zeshonderd miljoen engelen die naar Maitraias waren gebracht, en die onderdanen van
onder-Goden geweest waren, uitgezonderd zo'n honderd miljoen die waren afgedwaald en zwervers
en druja's werden, vond Vishnu er dertig miljoen van boven graad vijftig, en die bestemde hij er 
meteen voor om samen te werken met de onder-Goden bij het bouwen van scholen, colleges, 
werkplaatsen, en al de benodigde plaatsen voor de opheffing van de mensen. Toen hij zodoende de 
orde had gevestigd, riep hij de onder-Goden bijeen en zei tegen hen:

16. Denk niet dat ik op het punt sta u te verlaten; dat is niet het geval, Maar u bent niet onder mijn 
hoede; noch bent u mijn scharen. U vroeg op de eerste plaats om hen, en Jehovih gaf hen aan u. Ik 
heb de orde hersteld; nu is het tijd dat één van u de hoofdaanvoerder moet worden over al de 
anderen, en hij zal u indelen volgens zijn hoogste licht. Kiest u dus uw kapitein, en dan zal ik hem 
een rechterstoel en een dienstinsigne geven, en u moet met elkaar een raad vormen. Want ik zal dit 
tot een koninkrijk verheffen als de meerderheid voorbij graad vijftig is.

17. De onder-Goden beraadslaagden acht dagen lang, maar omdat ze de verantwoording van het 
leiderschap inzagen, wilde geen van hen de functie aanvaarden. Zo kwamen ze bij Vishnu en 
zeiden: Wij verzoeken u, onthef ons, en verhoog een ander persoon, en hij zal onze kapitein zijn.

18. Vishnu zei: Een man en een vrouw trouwden, en zij baden tot Jehovih om nakomelingen, en Hij 
beantwoordde hun gebed en zij kregen vele kinderen. En toen zij hun verantwoordelijkheid voor de 
kinderen inzagen, zeiden zij tot de Grote Geest: Wij bidden U, geef de verantwoording aan een paar
anderen. Hoe denkt u over hen?

19. Nu zeg ik u, Jehovih hoorde hun eerste gebed, maar niet het tweede. Als ik Jehovih dien, hoe 
kan ik dan op uw verzoek antwoorden en een ander persoon aanstellen in uw plaats? Het is een wijs
man die zich niet in het leiderschap en de verantwoordelijkheid stort; maar hij is werkelijk een goed
man die, eenmaal gekozen, zegt: Nu zal ik voortgaan in Jehovih's wijsheid en macht, met al mijn 
sterkte. De Goden die boven ons staan komen zo'n man te hulp! Houd dus nogmaals een 
raadsvergadering en benoem een hoofdaanvoerder.

20. Nauwelijks had Vishnu dit gezegd of de onder-Goden begrepen wat er bedoeld werd met het 
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hogere licht, en alle zestig hieven zij hun handen op en zeiden: Ik wil U dienen, O Jehovih! Geef 
mij hetgeen U maar wilt.

21. Waarna Vishnu hen gebood om degene met de hoogste graad te benoemen. Dit deden zij, en het 
werd Subdga; en dus werd Subdga tot hoofdaanvoerder van Maitraias aangesteld, met de rang van 
zestig op de eerste lijst. En Vishnu schiep een rechterstoel voor Subdga, en gaf hem een 
dienstinsigne. En de andere onder-Goden werden tot districtskapiteins aangesteld, en gerekend 
overeenkomstig hun taak, en geen van hen was vernederd in de ogen van zijn voormalige 
onderdanen, maar zij werden oefenmeesters en strenge leermeesters op nieuwe arbeidsterreinen. En 
hun vroegere onderdanen werden niet langer zo genoemd, maar scharen, en zij waren vrij in alle 
dingen, behalve om terug te keren naar de stervelingen.

22. Nauwelijks had Vishnu deze zaken geregeld of de scharen kwamen, achthonderd miljoen 
personen, als wachters en beschermers van de stervelingen. Vishnu organiseerde hen, en maakte 
Maitraias tot centrale troon over hen; en hij verdeelde hen in compagnieën van een miljoen, en gaf 
aan elke compagnie een maarschalk en duizend boodschappers. En de maarschalken verdeelden hun
scharen weer in duizendtallen, en nummerden hen, en aan elk duizendtal gaf hij een meester, met 
zijn contingent boodschappers.

23. Vervolgens verdeelde Vishnu de drie grote landen Vindyu, Jaffeth en Arabin'ya in zoveel delen 
als hij maarschalken had benoemd; en de landen werden in kaart gebracht, grote en kleine steden en
dorpen, en iedere maarschalk werd zijn plaats toegewezen. En er werd een verslag over deze dingen
gemaakt, met de kaarten en afdelingen, en de namen van de maarschalken en de meesters; en het 
werd ingeschreven in de bibliotheken van de hemel.

24. Zo werden Vishnu's scharen naar hun plaatsen gezonden en hen werd geboden om dagelijkse 
verslagen over hun werkzaamheden te verschaffen, en die werden door de boodschappers naar 
Vishnu gebracht.

HOOFDSTUK XV

1. In Mouru wendden God en zijn beambten al hun kracht en wijsheid aan om te zorgen voor de 
verhuizing van zijn scharen naar Craoshivi. De vraag naar bouwlieden, opzichters en vervoerders, 
met macht, was zo groot dat God besloot om trompettisten door de koninkrijken van Ahura te 
sturen, met het verzoek om vrijwilligers.

2. Voor dit doel stuurde hij twaalf otevans in verschillende richtingen, sommige gingen zelfs door 
de stad van Ctusk, Ahura's hoofdstad, en zij maakten luid bekend hetgeen zij wensten. En het 
geschiedde dat de otevans in minder dan een jaar uit Ahura's koninkrijken zeven miljoen engelen 
bijeenbrachten die geschikt waren voor graad zeventig, en in staat de benodigde plaatsen op te 
vullen.

3. Dit werd de nadeligste slag van al voor Ahura's koninkrijken, want hij raakte zodoende de wijste 
en meest krachtige van zijn mensen kwijt. En dit nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje. 
Zijn onder-Goden begonnen tegen hem op te staan en maakten aanspraak op hun eigen 
koninkrijken. Veel van hen predikten openlijk tegen hem in hun hemelse plaatsen en ze 
beschuldigden hem van valsheid en dat hij louter een komediant was, met weinig macht.

4. Niettemin bezat hij grote macht door de naam Ahura'Mazda, want in de hemel geloofde men dat 
hij dezelfde God, I'hua'Mazda, was die Zarathoestra inspireerde. En de stervelingen, die ook leefden
en stierven met dit geloof, konden niet anders overtuigd worden. En wanneer hun geesten hun 
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sterfelijke lichamen verlieten, brachten Ahura's engelen hen naar de hemelse stad van Ctusk, waar 
zij haar glorie aanschouwden, stralend en prachtig. En zij brachten hen in het zicht van Ahura's 
troon, maar niet dichtbij, en zij waren verplicht om zelfs hiervoor een grote afstand op hun buik te 
kruipen. En de troon werd door een onafgebroken vuur stralend gehouden. Vervolgens moesten zij 
hun weg terug ook weer kruipend afleggen, tot buiten de stad. Daarna werd er tegen hen gezegd: 
Zie, wij hebben u Ahura' Mazda's hemelse stad en de glorie van zijn troon laten zien. Hemzelf kunt 
u niet aanschouwen totdat u de dienst hebt verricht die vereist wordt van alle zielen die de hemel 
binnengaan. Ook kunt u niet terugkomen naar deze stralende, majestueuze stad, voordat u de aan u 
toebedeelde tijd onder uw Heren en meesters hebt uitgediend. Daarna zult u hier komen en voor 
altijd in vrede en rust en geluk wonen!

5. En deze geesten wisten niet beter, noch zouden zij het geloven als het hen verteld werd; en zo 
maakten zij zichzelf voor honderden jaren tot gewillige slaven die voedsel vervoerden, of 
koeliewerk deden voor bepaalde meesters die op hun beurt weer de Heren en de onder-Goden 
dienden, en zij herhaalden dezelfde riten en ceremoniën in de hemel zoals die ze op de aarde 
gewend waren.

6. Maar Jehovih zorgt voor alle dingen, wijzer dan de wijste Goden. Hij schiep Zijn scheppingen 
met een deur aan elke kant, vol heerlijkheid en vrijheid. Uit aarde en atmosfeer tezamen schiep Hij 
de dierlijke en plantaardige rijken. En Hij schiep de bomen van de aarde en het vlees van de dieren 
uit deze twee dingen, het stof van de aarde en de lucht van de hemel.

7. Met deze mogelijkheid schiep Hij hen: dat hun stoffelijke elementen na de dood naar hun 
respectieve plaatsen zouden gaan, waar zij behoren. Maar deze mogelijkheid schiep de Schepper, 
dat na de dood van een plant en na de dood van een dier, als het atmosferische deel naar boven 
stijgt, het een zeer klein deel van het stof van de aarde met zich mee zou voeren, en aldus handelt 
het naar Zijn gebod.

8. Met deze mogelijkheid schiep Hij Zijn scheppingen: dat de aarde gedurende honderden jaren van 
haar substantie afstaat aan atmosferea; en de velden worden onvruchtbaar en geven geen opbrengst; 
en bepaalde dieren worden onvruchtbaar en brengen niet meer voort, en hun rassen sterven uit. En 
Hij schiep de mens ondergeschikt aan dezelfde krachten; en wanneer de aarde in haar periode van 
afstaan verkeert, houdt de mens op met naar de aarde te verlangen; hij roept naar zijn Vader in de 
hemel om het hemelse licht.

9. Met deze mogelijkheid schiep de Schepper de aarde en de hemelen boven de aarde: een tijd voor 
de aarde om van haar substantie te geven, hetgeen omhoog stijgt (naar buiten - uitg.), honderden 
jaren lang; en een tijd voor de aarde om gedurende honderden jaren een vermeerdering van 
substantie te ontvangen uit de atmosfeer, die overladen is vanuit de afgelegen gewesten. En 
wanneer het zo wordt ontvangen, wordt dat de tijd van a'ji genoemd, want hetgeen omlaag valt 
(zich verdicht), is a'ji.

10. Wanneer a'ji op de aarde valt, komen ook de druja's. De dagen van duisternis over de aarde zijn 
voor hen een genoegen; hun oogst zit in de rijkelijk vallende a'ji; het is geschikt voor hun luiheid en
voor hun neiging om zich erin te koesteren. Zij worden in die dagen als dieren die overvoed zijn; en
voor hun meesters, de valse Goden, worden zij waardeloos, want zij krijgen hun voedsel zonder 
ervoor te werken. A'ji is voor hen een genot; maar ook zijn zij als een dwaze man die wijn drinkt 
voor zijn genot en ermee doorgaat tot zijn genot omslaat in krankzinnigheid. Zo vieren de druja's 
feest en gehoorzamen hun meesters niet; en vervolgens worden zij rumoerig en onhandelbaar, vol 
wanorde en kwade bedoelingen, uitdagend, en geloven ze zelf dat ze Goden en Godinnen zijn. Als 
een bedelaar met een zak vol geld, die geen discipline kent en besluit om zijn hartstochten tot op de 
bodem te bevredigen, zo is het met de druja's in de tijd van a'ji.
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11. Ahura hield geen rekening met Jehovih; in zijn hart had hij zich een grote macht in zijn 
koninkrijk voorgesteld; maar de langdurige a'ji putte zijn hemelse plaatsen ernstig uit. Zijn onder-
Goden betaalden hem geen schatting meer om zijn vijf miljoen herauten in alle gemakken en glorie 
te steunen, en dat gold ook zijn vijf miljoen musici, en zijn vijf miljoen ceremoniële 
paradeofficieren, die voortdurend van nieuwe kostuums, nieuwe paleizen en nieuwe 
onderscheidingen voorzien moesten worden.

12. Zo kwam eerst de ene en vervolgens een andere van zijn onder-Goden in opstand; en Ahura was
machteloos om gehoorzaamheid af te dwingen, want zo dicht was de a'ji dat wie hij ook uitstuurde, 
zich te goed ging doen aan weelderige feesten. En het geschiedde dat in de jaren nadat a'ji was 
begonnen, toen meer dan zeshonderd van Ahura's onder-Goden alle banden met hem verbroken 
hadden en van de tweehonderd nog overgeblevenen die zich dichtbij Ctusk, Ahura's hemelse plaats, 
bevonden, er op nog geen tien van hen kon worden vertrouwd in noodgevallen.

13. In die tijd besloot Ahura tot het herwinnen van zijn verloren gebieden, en het was alsof iemand 
die zwaar verloren had met spelen, het besluit nam om alles op één kaart te zetten. Daarom zette 
Ahura zijn werklieden aan tot het bouwen van vijftigduizend pronkschepen. Hij zei tegen zijn 
overgebleven onder-Goden: Ik zal de hemelen doorkruisen met zulk een pracht en glorie dat alle 
engelen en stervelingen zullen neervallen om mij te aanbidden. En stellig moet ook deze tijd van a'ji
tot een einde komen; en op die dag zal ik mij degenen herinneren die mij trouw zijn gebleven. En 
ook zal ik mij degenen herinneren, vervloekt als zij zijn, die mij ontrouw geworden zijn.

14. Gedurende veertien jaar bouwden de werklieden aan Ahura's vloot, en tot nu toe hadden zij 
slechts dertigduizend schepen gebouwd. Want zo enorm was de afvalligheid van zijn vakbekwame 
mensen dat het fiasco hem aan alle kanten omringde. Maar met die dertigduizend schepen besloot 
Ahura door alle atmosferische hemelen heen te reizen.

15. Dus riep hij zijn vijf miljoen herauten bijeen; zijn vijf miljoen musici; zijn vijf miljoen 
ceremoniemeesters; zijn vijf miljoen meesters van de riten; zijn tien miljoen maarschalken; zijn 
twintig miljoen kapiteins; zijn drie miljoen generaals; zijn één miljoen Heren; en zijn honderd 
vijftig onder-Goden met hun twintig miljoen begeleiders; zijn tien miljoen trofeeëndragers; zijn tien
miljoen lichtmakers; zijn tien miljoen waterbevoorraders; zijn vijf miljoen toortsdragers en zijn 
dertig miljoen lijfwachten. Behalve hen waren er de banierdragers, de verkondigers, de 
wegenbouwers, de opzichters, de directeuren, enzovoorts, meer dan vijftig miljoen. En voorts de 
reizende scharen van honderd miljoen, en de honderd miljoen wachters over hen. Al met al waren 
het meer dan vierhonderd miljoen geesten die aan boord gingen van de dertigduizend schepen, en 
nog waren de schepen niet vol.

16. En de schepen reisden in de vorm van een piramide en ze raakten elkaar niet, maar waren toch 
aan elkaar bevestigd. En de basis van de piramide bedroeg vierhonderd mijlen aan iedere kant, en 
vierhonderd mijlen hoog. En de gordel van licht rondom de piramide was duizend mijlen in 
doorsnee aan elke kant; en hij was geballast om zich binnen vijftig mijl van het aardoppervlak te 
kunnen bewegen.

17. Zo vertrok Ahura op een kruistocht van een heel jaar in atmosferea; en overal waar hij kwam 
maakte hij zichzelf aldus bekend: Ahura'Mazda, de Schepper! De Enig Geboren Zoon van de 
Onkenbare! Zie, Ik kom; Ik, de Schepper! Ik ben gekomen om hemel en aarde te oordelen! Wie ook
voor Mij is, zal Ik verheffen naar Nirvana; wie tegen Mij is, zal Ik in de hel werpen.

18. Tijdens zijn reizen weerkaatste de piramide het licht; en Ahura's afgezanten op de aarde 
gebruikten dit als getuigenis dat alle dingen tot een einde zouden komen; de aarde zou worden 
uitgeworpen, en hemel en hel zouden geheel gevuld worden met geesten, elk op de plaats waar hij 
thuishoorde, overeenkomstig zijn gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan Ahura'Mazda.
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19. Ahura's in opstand gekomen onder-Goden daarentegen lachten om hem; en wat betreft de 
overvoede en liederlijke druja's, die bespotten hem. Zo gebeurde het toen Ahura zijn opstandige 
onder-Goden in hun koninkrijken bezocht, dat hij in plaats van hun trouw te herwinnen, met gefluit 
en gekreun werd weggestuurd. En toch was er nimmer, sinds de aarde en haar hemelen bestonden, 
zo'n geweldige vertoning van pracht en praal geweest.

20. Voordat Ahura de helft van de koninkrijken in atmosferea bezocht had, voorzag hij de 
nutteloosheid van zijn project; de mogelijke ondergang van zijn eigen machtige koninkrijken begon 
tot hem door te dringen. Het enthousiasme voor zijn naam begon te tanen, en al zijn pracht had hem
niet kunnen terugbrengen tot wat hij geweest was.

21. Terwijl hij nu uit Ctusk, de hoofdstad van zijn koninkrijken, weg was, had hij Fravaitiwagga 
afgevaardigd om in zijn plaats te regeren, en de orde en glorie van zijn troon in stand te houden. 
Fravaitiwagga was een deserteur uit Gods Haienne kolonie in Haraiti, waar hij tweehonderd jaar 
lang was opgeleid, en hij was deskundig in elementair opmeten en gebouwen, maar hij had geen 
geduld om boven zijn mogelijkheden uit te komen. Hij was nu driehonderd jaar bij Ahura, leerde 
weinig, maar vierde feest en maakte pret, en was een groot vleier van Ahura, en hield lange 
toespraken met bloemrijke woorden.

22. Terwijl Fravaitiwagga op de troon zat na het vertrek van Ahura op zijn excursie, kwam er een 
zekere Ootgowski bij hem, een deserteur uit Hestinai in Zeredho, die honderd vijftig jaar in Ahura's 
dienst geweest was, maar door Ahura uit zijn hemelse plaats was verbannen wegens vraatzucht en 
dronkenschap, en sinds die tijd was hij een zwervende geest die soms in het ene koninkrijk verbleef 
en dan weer in een ander, en vaak bezocht hij de aarde en kreeg toegang tot de orakels, en zelfs tot 
de sterfelijke priesters, waar hij zich soms voorstelde als Ahura'Mazda, soms als God, soms als een 
goedgunstige Heer, soms als Fragapatti, en Thor, en Osiris, en in feite met iedere naam die hij 
verkoos, bepalingen en geboden uitvaardigde aan de stervelingen, om vervolgens weg te vliegen en 
niet meer terug te keren.

23. Ootgowski kwam bij Fravaitiwagga, en hij zei tegen hem: Gegroet zij u, O God, in de naam van 
Ahura'Mazda! Luister, ik ben in grote haast naar u toegestuurd door onze Schepper, Ahura, die uw 
aanwezigheid gebiedt in de provincie Veatsagh, waar een machtige raadsvergadering wordt 
gehouden met Ahura's opnieuw aangesloten onder-Goden. Welke bevordering Ahura'Mazda voor u 
heeft bedacht, weet ik niet. Daarop antwoordde Fravaitiwagga als volgt, te weten:

24. Wie bent u, en uit welk koninkrijk komt u? En bovenal, waarom bent u zonder herauten en 
begeleiders gekomen? Daar antwoordde Ootgowski op door te zeggen: Kijk me eens aan! Kent u 
mij niet? Ik ben Haaron, God van Sutuyotha! Wie anders zou zo snel gekomen zijn? Wie anders dan
ik begeeft zich zonder vrees en onbegeleid temidden van de koninkrijken van de Goden?

25. Fravaitiwagga was al vele dagen dronken, en zo verbijsterd door de aanmatigende Ootgowski 
dat hij als vanzelfsprekend aannam dat het inderdaad Haaron was, een groot vriend van Ahura. 
Fravaitiwagga riep zijn raad bijeen en stelde Semmes aan tot God in zijn plaats; en zo vertrok 
Fravaitiwagga in een pijlschip, met boodschappers, naar Veatsagh, hetgeen in een geheel andere 
richting lag dan waar Ahura reisde.

26. Semmes, de vervangend God van Ctusk, was zijn ambt gedurende vier dagen trouw, en 
vervolgens kondigde hij een ontspanning af tot het trompetsignaal van de troon zou klinken. En in 
die tussentijd verkreeg Ootgowski, de schuinsmarcheerder, toegang tot de verdieping van de 
geheime kamer, en hij verleidde Semmes om hem te vergezellen en al de kostbare edelstenen en 
juwelen van de troon weg te halen! En toen ze de hoofdstad uit waren gingen ze met hun buit aan 
boord van een pijlschip naar een of ander onbekend gewest.
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27. Vele dagen lang wachtten de leden van de raad op het klinken van de trompet, maar toen ze niets
hoorden, besloten ze de zaak te onderzoeken. En na ijverig te hebben gezocht werd Semmes niet 
gevonden, maar wel ontdekten zij dat de troon beroofd was van zijn kostbaarheden en ze werden in 
grote verwarring gebracht. Twee dagen daarna was de troon vernield, de raad uiteengevallen en 
verdwenen, en de hemelse stad Ctusk verkeerde in oproer en plundering.

28. En er waren in Ctusk en omstreken meer dan vier miljard engelen zonder God of leider, of wat 
voor hoofd dan ook. En zo geschiedde het dat Jehovih de troon van Ahura afnam, zoals voorspeld 
was.

29. En terwijl zich dit afspeelde, was Ahura op weg met zijn piramidale vloot, en hij werd in 
verlegenheid gebracht waar hij ook kwam. Maar tweehonderd twaalf dagen nadat hij zijn reis 
begonnen was, kwamen er boodschappers bij hem om te vertellen wat er in Ctusk gebeurd was.

30. Ahura gaf opdracht om meteen op weg te gaan naar zijn hoofdstad; hetgeen gebeurde, en zijn 
piramidale vloot haastte zich met alle mogelijke kracht. In ieder geval was hij binnen weinige dagen
terug in Ctusk, waar hij getuige was van het oproer en de plundering die aan de gang was. Maar de 
majesteit en luister van zijn vloot kalmeerde de mensen en deed voorlopig de orde herstellen; 
niettemin had hij geen troon en geen Raad meer.

HOOFDSTUK XVI

1. Tijdens het vallen van de a'ji gebood God aan zijn Heer Goden, zijn Goden en Heren het 
volgende, te weten: Zoals u van het opstijgende deel van de levende aardse substantie bijeen hebt 
gebracht, zo moet u zich nu richten op uw dieet van boven. Nu is het in de hemel net eender als met 
de wateren van de aarde. Als het niet regent, gaan de stervelingen naar de bron en halen het water 
omhoog uit de aarde; maar als het regent gaan zij niet naar de bron om water, maar zetten zij vaten 
neer, en ze worden gevuld door de regen.

2. Zo, in de tijden van dan en half dan en kwart dan, brengen onze scharen hun dieet van de aarde 
omhoog. Waarbij u velen als werkers in dienst hebt. Kijk eens, er zal genoeg a'ji op ons neer 
regenen en meer dan genoeg dieet voor honderd tachtig jaar. Laat uw werkers daarom niet tot 
luiheid vervallen, want dat zal tot onheil leiden. Maar geef hen onmiddellijk andere bezigheden; laat
hen geen tijd overhouden.

3. De wiskundigen ontdekten dat er geen a'ji in Yaton'te zou vallen, noch op de landen van 
Guatama. Dus stuurde God vanuit verschillende districten in de hemelen werkers naar deze 
gebieden.

4. De twee hemelse koninkrijken van Heleste en Japan, Gir-akshi en Soo'fwa, deden God meer leed 
aan dan al de andere. Want het waren bolwerken voor Ahura geworden, die was doorgegaan met 
oorlog voeren op de aarde totdat in deze twee districten al de faithists, de Zarathoestriërs, ter dood 
waren gebracht. En de sterfelijke koningen van die landen vaardigden wetten uit waarin werd 
geboden dat alle mensen die de Grote Geest, Ormazd (Jehovih) beleden, ter dood gebracht moesten 
worden. En de wet werd doeltreffend ten uitvoer gebracht.

5. En God treurde over Soo'fwa met klaagzangen. Hij zei: O Japan, mijn beminde, zo zwaar 
beproefd! Hoe kan ik uw sterfelijk zaad herstellen? U bent ver weg; geen mens op uw bodem hoort 
de stem van de Schepper! Hoe kan ik haar dragen; zij ligt terneer met koude voeten.
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6. Terwijl God treurde, kwam de stem van de Vader tot hem, en Hij zei: Hoor Mij aan in Mijn 
wijsheid, O Mijn Zoon. Ik zal niet toestaan dat Ahura daar heen gaat. Trek van de slechtste mensen 
uw wachten terug. Laat hem zijn gang gaan. Ahura zal naar huis gehaald worden voordat hij 
Soo'fwa en Gir-ak-shi bezoekt.

7. God begreep het; en hij stuurde boodschappers naar de wacht die over Ootgowski was aangesteld
en zei tegen hen: Wanneer u bij de wacht komt, of bij de kapiteins, vraag dan toestemming om tot 
Ootgowski te spreken. En de kapitein zal het toestaan. Daarna moet u tegen Ootgowski zeggen: 
Mijn zoon, u kwam hierheen, en zei: Plaats een wacht over mij, want ik ben bezeten door Satan met
de zeven horens (tetracts). En God stelde een wacht over u aan. Zie, op deze dag laat God u weten, 
zeggend: Ik wil Ootgowski niet langer bewaken. Tot zijn heerlijkheid zal hij de koninkrijken van 
Jehovih binnengaan en een werker worden omwille van de gerechtigheid.

8. Toen de boodschappers dit alles tegen Ootgowski gezegd hadden, antwoordde hij hen: God is 
wijs; ik heb mijzelf vrijwillig onder bewaking gesteld, maar nu ben ik het moe. Zeg tot God, zijn 
Heren en onder-Goden, dat ik naar Jehovih's koninkrijken zal komen en werken, omwille van de 
gerechtigheid. Maar heel even nog verlang ik naar rust en reizen. Dus werd Ootgowski speciale 
vrijheid verleend, en op eigen gezag ging hij de grondvesten van Ahura's troon vernietigen, zoals 
verteld werd. En dus haastte Ahura zich naar huis zonder de reis door de hemelen te voltooien.

9. Jehovih zei: Wat doet een naam ertoe? Laat ze de Schepper Ahura'Mazda noemen, en 
Ahura'Mazda de Schepper. Aangezien Hij Zichzelf niet in een schip heeft vertoond, of in de 
gedaante van een man, zullen uw inspireerders Zijn Eeuwige Tegenwoordigheid onderwijzen.

10. God begreep dit, en er werd een verslag over de naam gemaakt en ingebracht in de bibliotheken 
van de hemel. En God keek rond en zag dat het evenzo het geval was in Gir-ak-shi en Heleste. En 
God liet ook dit inbrengen in de bibliotheken van de hemel. En de lezing daarover, is vertaald, als 
volgt: In het land Heleste werd door God bepaald dat Mazda de meest heilige naam was van de 
Grote Geest, de Schepper; en hetzelfde is bepaald voor Japan.

11. Vandaar was het bekend dat sinds die tijd de oorsprong van het woord Meester, zoals het van 
toepassing was op de Schepper, slechts afkomstig was uit deze twee landen, en uit geen ander 
district van de aarde. Over deze aangelegenheid zei God: Duizenden jaren lang zal dit woord voor 
de stervelingen een getuigenis zijn van de huidige oorlog in de hemel, die de hemelen van deze 
twee landen niet bereikte. En zo was het, en het zal eeuwig voortduren! 11)

12. Dus had God geen vaste voet in Japan of in Heleste, noch bezat hij genoeg macht om een God 
of Heer in één van de landen te vestigen, of in de daarbij behorende hemelen.

13. En toen de Diva vergaderde, legde God deze zaak voor en de veertien leden spraken langdurig. 
En vervolgens bepaalde Div: Aan de vlugge boodschappers die dienstdoen, en via hen aan de 
etherische Godin Cpenta-armij, tot leedwezen van de Diva, in Jehovih's naam: Twee hemelse 
koninkrijken en twee stoffelijke gebieden hebben zich ommuurd met afgoderij. A'ji duurt nog zes 
jaar, en de dageraad zesentwintig jaar.

14. Dertig dagen daarna verscheen het sterrenschip Gee'onea, uit Haot-saiti in etherea, in de 
hemelen daarboven, voor het eerst waargenomen aan de grenzen van de Chinvat-brug. Onmiddellijk
stuurde God een snel stijgende Ometr om het sterrenschip te ontvangen en het naar Craoshivi te 
begeleiden, waar hij met één van de transporten met tweehonderd miljoen welgekozenen was 
heengegaan om een nieuwe stad in de hemel te stichten. In elk geval landde het sterrenschip binnen 
drie dagen in Craoshivi, voorzien van een miljoen werkers om te blijven tot de komende dageraad.

15. Na de gebruikelijke begroetingen zei Os, de hoofdkapitein van de etheriërs, tegen God: In 
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Jehovih's naam ben ik gekomen om de hemelse plaatsen Soo'fwa en Gir-ak-shi, en hun landen Japan
en Heleste, in bezit te nemen. Dit werk dient voor de dageraad voltooid te zijn; voor de komst van 
Cpenta-armij. Stuurt u derhalve uw boodschappers die de plaatsen kennen, opdat ik mijn scharen 
daar kan begeleiden bij het werk.

16. Daarop gaf God boodschappers aan Os, en deze vertrok en begaf zich naar de betreffende 
koninkrijken; en dit gebeurde zodanig, door de wijsheid van Jehovih, dat dit op dezelfde tijd 
plaatshad toen Ahura was teruggekeerd en zijn hoofdstad en troon omvergeworpen aantrof. Vandaar
dat Ahura machteloos was om het werk van Os en zijn scharen te belemmeren.

17. Zo verdeelde Os zijn legermacht en nam zowel Soo'fwa als Gir-ak-shi in bezit, samen met de 
gebieden van de aarde die daarbij behoorden. En Os nam de stoffelijke bedehuizen in bezit, en de 
orakelplaatsen, en al de plaatsen voor het raadplegen van de geesten. En hij onderwees niet de naam
van Jehovih, noch van de Grote Geest, noch van de Vader; want geen daarvan zou aanvaard 
worden. Maar dit onderwees hij; verheerlijkte hij; de inspiratie door de MAZDA, de SCHEPPER; 
over de STEM DIE SPRAK tot ZARATHOESTRA, de AL REINE. Voor goedheid en goede 
werken; voor zelfverloochening en liefde; voor gerechtigheid en waarheid; van barmhartigheid en 
gehoorzaamheid aan het allerhoogste licht in de ziel.

HOOFDSTUK XVII

1. Maar zelfs de Goden falen wel eens. Want door tekortkomingen leren alle personen dat er hogere 
machten zijn. Alleen Jehovih faalt nimmer.

2. In de laatste maand van het laatste jaar van a'ji, juist terwijl God, Jehovih's Zoon, en zijn Heer 
Goden, en zijn Heren en onder-Goden er trots op waren dat zij de aarde en haar hemelen er veilig 
doorheen zouden brengen, ondervonden zij pijnlijke beproevingen. Dit is wat er gebeurde: Er kwam
een komeet binnen de aardse vortex, en die werd erin getrokken, net als drijfhout in een rivier in een
draaikolk wordt getrokken. De substantie van de komeet werd verdicht en viel als nevel en stof en 
as op de aarde. En de aarde, en de hemelen boven de aarde, verkeerden twaalf dagen in duisternis, 
en de duisternis was zo groot dat men geen hand voor ogen kon zien.

3. En tijdens deze dagen van duisternis werden er meer dan tachtig hellen gesticht binnen Ahura's 
hemelse gewesten, en hijzelf werd in één ervan geworpen, en hij werd ommuurd door meer dan drie
miljard engelen; beroofd en leeggeschud van al hetgeen hij bezat. En zijn overgebleven onder-
Goden werden ook gebonden in de hel en beroofd van al hetgeen zij hadden.

4. En weldra repten de geesten zich naar de zielen van de koningen en koninginnen ( van hen die op
aarde tirannen waren geweest), en zij grepen hen en wierpen hen ook in de hel, en namen wraak op 
hen met zweepslagen en smerige stank. En honderdduizenden geesten gingen smerige geuren 
bijeenbrengen en gooiden die ook in de hel, en ze omringden de hellen aan alle kanten met 
stinkende gassen, zodat niemand kon ontsnappen.

5. Zo verschrikkelijk werd de krankzinnigheid over hen, dat zelfs de folteraars naar binnen 
stormden, uitgelaten van razernij. En wie ook maar ooit een vijand op de aarde had gehad, haastte 
zich nu naar hem toe en greep hem in hada en bracht hem naar binnen; en de anderen hielpen mee; 
en zij wierpen hem in de kwellingen van de hel. En zij die honderden jaren lang de slaven van 
Ahura en zijn Goden waren geweest, grepen nu iedereen die zij te pakken konden krijgen, en 
sleurden ze in de hel.

6. Zodra Gods boodschappers kwamen en hem vertelden wat er gebeurde, zond God al zijn 
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beschikbare strijdkrachten om de plaats omver te werpen, indien mogelijk. Vishnu, vol hoop en 
moed, stuurde de helft van zijn strijdkrachten als hulp voor God, daarbij de bewaking riskerend van 
de drie grote sterfelijke koninkrijken Vindyu, Jaffeth en Arabin'ya. En God stuurde boodschappers 
naar de hemelse koninkrijken van Noord- en Zuid-Guatama, en hij zei tegen de Goden van deze 
plaatsen: De valse Ahura wordt door kwellingen ingesloten; zijn scharen zijn op hem; drie miljard! 
Stuur meteen allen, die boven graad zeventig zijn. Ook aan Uropa liet hij dit weten, hetzelfde 
zeggend, en eraan toevoegend: Helaas, mijn geringe wijsheid om in zulk een tijd een miljard van 
mijn eigen scharen uit te zenden naar Craoshivi!

7. Craoshivi was het nieuwe plateau, moeilijk toegankelijk, en het was nauwelijks mogelijk om zijn 
scharen in de benodigde tijd terug te roepen. En God ontbood de Diva, opdat zij zitting konden 
houden voor de Stem van de Vader; en de leden kwamen en gingen op de gebruikelijke wijze zitten,
en Jehovih sprak tot God en zei:

8. Vrede zij u, Mijn Zoon! Laat het u niet spijten dat ge uw meest verheven scharen naar Craoshivi 
hebt gestuurd. Heb Ik u daar niet heen geleid? En Ik zei tegen u: Neem deze plaats in bezit, en zend 
uw scharen erheen. Treur ook niet omdat Ik de nebulae en de duisternis van die tijd stuurde. Is het 
voor u belangrijker om deze dingen te aanschouwen, dan het voor stervelingen is om getuige te zijn 
van de springvloeden die de oogst van de aanstaande zomer wegspoelen?

9. Te leren om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen onvoorziene gebeurtenissen, dat is wijsheid. 
Maar niet de Al Wijsheid zit in een mensenhart, ook niet bij Mijn Goden. Hoe kunt u begrijpen hoe 
het gesteld is met Ahura's ziel, of deze hel tenslotte goed of kwaad voor hem is?

10. Als u Mijn onverhoedse macht aanschouwt, hoe veel te meer moet Ahura het dan niet voelen? 
Toch zult u hem uit de hel verlossen; door uw scharen zullen hij en zijn onder-Goden bevrijd 
worden. Maar veel groter zullen de kwellingen van zijn eigen ziel zijn, dan hetgeen zijn druja's op 
hem kunnen stapelen.

11. Toen vroeg God aan Jehovih: Wat is de beste en meest volmaakte manier om Ahura en zijn 
onderdanen uit de hel te bevrijden?

12. Jehovih antwoordde hem: Wie hij heeft veracht, laat die komen; wie hij slecht behandeld heeft, 
laat die komen; wie hij vernederd heeft, laat die komen. En als uw Heren en Goden naar de plaats 
gekomen zijn, laat hen, zijn misbruikte vijanden, de hand van uw Heer of God nemen, en dan 
moeten zij Mij aanroepen met de naam Ormazd, die Ahura getracht heeft te vernietigen voor zijn 
eigen glorie. En bij het klinken van de naam Ormazd, moeten uw scharen brandend licht in het 
gezicht van de druja's werpen, en hen zodoende uiteenjagen tot Ahura bevrijd zal zijn; en dan zal hij
zien dat hij bevrijd werd door de naam Ormazd.

13. God stuurde E'chad en Ah'oan, om Ahura uit de hel te bevrijden, en zij werkten vier jaar om dit 
te volbrengen, en toen was Ahura vrij, en zijn scharen werden verdeeld in groepen van 
tienduizenden, en honderdduizenden; en God stelde generaals en kapiteins over hen aan. Behalve 
achthonderd miljoen druja's die uit de hel en aan de vuren van de bewakers waren ontkomen, en 
terugkeerden naar de aarde, om te kwellen en de stervelingen te bedriegen.

14. Zo gebeurde het dat Vishnu tot op zekere hoogte faalde om de naties der aarde te sparen voor de
komst van boze geesten. Jehovih sprak troostend tot Vishnu en zei: Aangezien u hebt geholpen om 
Ahura te verlossen, moet ge uw hart niet bezwaren. Wat betekenen achthonderd miljoen voor u? En 
Vishnu treurde niet langer.

15. Nu waren er gedurende de tijd van de bevrijding van Ahura niet minder dan zes knopen in de 
hel, en in één ervan waren Ahura en zijn onder-Goden gebonden, dus was er voor hen geen 
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ontkomen aan. Maar de buitenste knopen werden het eerst ontward en zodra de waanzinnige 
geesten gered waren, werden zij achter de vuurwanden gebracht en onder bewaking gesteld.

16. Zo werd Ahura's hel bij gedeelten opgeruimd; en toen de bevrijders bij Ahura en zijn 
bondgenoten kwamen, verkeerden die allemaal, behalve Ahura, in een toestand van chaos, razend 
van angst. Maar Ahura was niet buiten zichzelf, hoewel hij erg bang was. Ah'oan, de Heer van 
Jaffeth, sprak hem toe: In naam van God, en van Ormazd, heb ik u bevrijd. Hoe gaat het met u?

17. Ahura zei: Het is met mij gedaan! Ik ben niets! Een God alleen kan niets uitrichten. Doe met mij
wat u maar wilt. Ik ben uw dienaar.

18. Ah'oan zei: Nee, wees een dienaar van niemand anders dan Ormazd, uw Schepper. Zijn naam is 
het wachtwoord en de kracht in alle hogere hemelen. Door deze naam zult u één worden met de 
goddelijke metgezellen.

19. Ahura zei: Maar dan moet u mij eerst kwellen! Ah'oan antwoordde: Waarvoor? Mijn werk is niet
om neer te werpen maar om te verheffen. Zo is het met al de Goden van Ormazd. Kijk eens hier, 
naar uw onder-Goden, en degenen die u in voorbije tijden kwaadwillig hebt gebruikt! Kijk, zij 
houden de handen voor u op in gebed tot Ormazd!

20. En is dit niet de manier om engelen en stervelingen te onderkennen, of zij van de Schepper zijn?
Indien zij afbreken, zijn zij niet de Zijnen. Indien zij lasteren of kwellen, of kwaadspreken van 
elkaar, of pijn berokkenen, zijn zij niet de Zijnen. Waarom zal ik dan niet goed voor u zijn en u 
teruggeven aan uw koninkrijk?

21. Ahura zei: Geef mij alles, maar geef mij niet mijn koninkrijk terug; want van alle kwellingen is 
dat de ergste. Ah'oan antwoordde: Zou u hen, die uw onderdanen waren, slecht behandelen? Als dat 
zo is, behoort u niet tot de eeuwige verrijzenis. Ahura antwoordde: Nee, ik zou ze nooit meer willen
zien! Ik zou ze niet meer willen horen, ze nooit meer willen kennen. Als u het dus goed met mij 
voor hebt in plaats van kwaad, verzoek ik u mij ver weg te brengen, en alleen te laten, opdat ik voor
altijd kan nadenken over de afschuwelijkheden die ik heb doorgemaakt.

22. Ah'oan zei: Luister nu naar me, voor eens en altijd, en ik spreek uit naam van God en de Grote 
Geest, Ormazd: Omdat u zichzelf hebt gediend en anderen gedwongen hebt om u bijna tweeduizend
jaar lang te dienen, bent u blind geworden voor de Ormazdische wet, hetgeen is: Dat uw eigen 
vrede en geluk slechts kunnen komen door uw dienaren schadeloos te stellen, en diegenen op te 
heffen die u hebt neergeworpen. Hoe kan ik u dan van hen weghalen? Ik kan uw persoon 
wegbrengen, maar ik kan niet uw herinnering vrijmaken. Niemand kan van zichzelf verlost worden.

23. Er staat u slechts één weg open, en die valt onder de Ormazdische wet; hetgeen luidt: dat u uw 
koninkrijk zult terugnemen, om het te brengen tot gerechtigheid, verstand en goede werken. 
Ormazd te dienen door goed te doen aan hen die de Schepper u gaf. Veel van hen hebben u meer 
dan duizend jaar gediend; zou u hen nu willen verstoten zonder schadeloosstelling?

24. Ahura zei: U bent rechtvaardig, O Ormazd! Ik bemerk de wijsheid van uw Goden, en de 
slavernij van de mensen. Neem mij, O Ah'oan, plaats mij op een weg om dit grote licht te vervullen.

25. Ah'oan antwoordde: Hoor uw vonnis, in de naam van Ormazd, de Schepper; hetgeen luidt, dat u 
naar een veilige plaats gebracht zult worden, die E'chad uit zal kiezen; en daarheen zullen uw beste, 
meest verheven mensen gebracht worden, om aan het werk te worden gezet en naar school te gaan, 
en naar de verzorgingstehuizen en ziekenhuizen; en u zult temidden van hen gaan, onderwijzend en 
hen bemoedigend in vlijt en gerechtigheid, omwille van Ormazd. En wanneer u er sommigen op die
manier tot de orde hebt gebracht, zult u een volgend deel van uw mensen ontvangen, en zij moeten 
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op dezelfde manier tot de orde worden gebracht. En vervolgens weer een deel, en zo verder totdat 
ge uw hele koninkrijk hebt.

26. En opdat u zult slagen, zullen zij, mijn Heren en generaals en kapiteins, met u meegaan en bij u 
en uw scharen werken. En u en uw mensen zullen geen versierselen dragen; en uw kleding zal grijs-
wit zijn, leraren en leerlingen eender, behalve wanneer door God en zijn afgevaardigden anderszins 
wordt voorgeschreven.

27. En wanneer u en de meerderheid van uw scharen boven graad vijftig zijn gestegen, zult u 
gekroond worden in de naam van Ormazd, en uw koninkrijk zal een troon krijgen, en u zult behoren
tot de verenigde scharen van de hogere hemelen. Tot dan gaat u ijverig aan uw werk, en moge 
Ormazd bij u blijven in wijsheid en macht.

28. Ahura zei: U bent rechtvaardig, O Ormazd. Ik zal voortaan, altijd, U dienen met al mijn wijsheid
en kracht!

29. En toen gingen E'chad en zijn begeleiders voorop, en de maarschalken en generaals en kapiteins
brachten Ahura's scharen, het eerste gedeelte, en zij gingen naar een plaats genaamd Ailkin, een 
hemelse plaats die geschikt was voor zeven miljard personen, en daar stichtten zij de nieuwe 
kolonie voor Ahura.

30. Maar Ah'oan en zijn scharen gingen door met hun werk om de hellen te bevrijden, totdat zij alle 
tachtig bevrijd hadden en al de geesten onder bewaking en discipline waren gesteld.

HOOFDSTUK XVIII

1. Zo naderde het einde van de cyclus van Fragapatti, en die bedroeg 3100 jaar. En op dat tijdstip 
waren er slechts weinig mensen op de aarde of in de hemel die niet geschikt waren voor het 
eeuwige leven, zelfs de Druks en de druja's waren ertoe in staat.

2. Jehovih sprak tot God en zei: Nu moet u de aarde en de hemel beschrijven, wat betreft al datgene 
wat in staat tot eeuwig leven is, door Mij geschapen is; en over Mijn oogsten sinds de bewoning van
de aarde, toen de mens voor het eerst rechtop liep. En uw getallen zullen worden ingebracht in de 
bibliotheken van de hemel, om voor altijd te blijven bestaan.

3. Dus riep God een raad van wiskundigen bijeen, en zij telden de stervelingen en de engelen, en 
boekstaafden hun werk in de hemelse bibliotheken, waar de wijze mensen van hemel en aarde de 
verslagen kunnen lezen.

4. In Fragapatti's cyclus waren er tweeënnegentig miljard (92.000.000.000) levend geborenen. 
Daarvan werd negentig procent voor het eeuwige leven geboren. Tien procent ging tot ontbinding 
over, zoals een druppel water in de zon verdampt en niet meer gezien wordt.

5. In de cyclus van Osiris waren er eenennegentig miljard (91.000.000.000). Daarvan werd 
zevenentachtig procent voor het eeuwige leven geboren. Dertien procent ging tot ontbinding over en
werd niet langer waargenomen.

6. In de cyclus van Thor waren er achtentachtig miljard (88.000.000.000). Daarvan werd 
vijfentachtig procent voor het eeuwige leven geboren, en vijftien procent voor ontbinding.

7. In de cyclus van Apollo, tachtig miljard (80.000.000.000). Daarvan werd tweeënzeventig procent 
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voor het eeuwige leven geboren.

8. In de cyclus van Sue, zevenentachtig miljard (87.000.000.000). Daarvan werd tweeënzestig 
procent voor het eeuwige leven geboren en ging achtendertig procent tot ontbinding over.

9. In de cyclus van Aph, zesenzestig miljard (66.000.000.000). Daarvan werd vierenvijftig procent 
voor het eeuwige leven geboren en zesenveertig procent ging tot ontbinding over.

10. In de cyclus van Neph, voor de overstroming van Pan, honderd vierentwintig miljard 
(124.000.000.000). Daarvan werd eenentwintig procent voor het eeuwige leven geboren en ging 
negenenzeventig procent tot ontbinding over.

11. En dit omvatte een zesde van de mensen die levend geschapen waren op de aarde sinds de mens 
rechtop ging; dat wil zeggen: drieduizend zeshonderd achtenzeventig miljard (3.678.000.000.000).

12. Maar in de vroege tijden van de mens werd slechts een gering percentage voor het eeuwige 
leven geboren, en het allereerst slechts één procent.

13. En God dankte Jehovih, de Schepper, omdat al de mensenrassen op aarde nu geschikt waren 
voor het eeuwige leven.

14. Wat betreft de hellen en knopen die sinds de dagen van Wan in hada ontstonden, was dit de 
verhouding, te weten:

15. In de cyclus van Fragapatti: tweehonderd zesenzeventig hellen, met een gemiddelde duur van 
dertig jaar. Ingesloten in deze hellen waren twee miljard engelen. Vierenzestig knopen, met een 
gemiddelde duur van twee jaar. Ingesloten in deze knopen: een miljard engelen.

16. In de cyclus van Osiris: driehonderd negenentachtig hellen, met een gemiddelde duur van 
vierhonderd jaar. Ingesloten in deze hellen: zeven miljard. Tweehonderd twaalf knopen; gemiddelde
duur: drie jaar. Ingesloten in deze knopen: drie miljard.

17. In de cyclus van Thor: vijfhonderd eenennegentig hellen, met een gemiddelde duur van 
zeshonderd jaar. Ingesloten in deze hellen: negen miljard engelen. Vierhonderd zesendertig knopen; 
gemiddelde duur: zes jaar. Ingesloten in deze knopen: vier miljard engelen,

18. In Apollo's cyclus: zevenhonderd tweeënveertig hellen; gemiddelde duur: achthonderd jaar. 
Ingesloten in deze hellen: tien miljard engelen. Zeshonderdvier knopen; gemiddelde duur: twaalf 
jaar. Ingesloten in deze knopen: vijf miljard.

19. In Sue's cyclus: twaalfhonderd drieënzeventig hellen; gemiddelde duur: duizend jaar. Ingesloten
in deze hellen: dertien miljard engelen. Duizend vijf knopen; gemiddelde duur: dertig jaar. 
Ingesloten in deze knopen: acht miljard.

20. In Aphs cyclus: drieduizend vijfhonderd hellen; gemiddelde duur: tweeduizend jaar. Ingesloten 
in deze hellen: achtentwintig miljard engelen. Tweeduizend knopen; gemiddelde duur: vijftig jaar. 
Ingesloten in deze knopen: vijfentwintig miljard. En dit waren de aantallen geesten die in de hellen 
en knopen werden geworpen, vanaf de overstroming van Pan tot het einde van de cyclus van 
Zarathoestra; maar in de dageraad van elke cyclus werden zowel de hellen als de knopen door de 
etherische Goden bevrijd. Behalve in Fragapatti's cyclus, toen zij bijna geheel door de 
atmosferische God bevrijd werden.

21. Voorafgaand aan de overstroming van Pan, gewoonlijk de Vloed genoemd, ging meer dan de 
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helft van de mensen die de eerste es-wereld binnenkwamen, naar de hel en de knopen. En in alle 
tijdperken van de wereld zijn er duizenden en miljoenen geesten geweest die zich gedurende 
bepaalde tijden in de hel vermaakten, net als het aan de dag treedt bij stervelingen die genoegen 
scheppen in uitspattingen, wraak en oorlog voeren. Ook is een hel niet totaal anders met betrekking 
tot de geest, dan wat oorlog is onder de stervelingen. En zoals de stervelingen van deze tijd zichzelf 
en hun generaals en kapiteins verheerlijken vanwege de omvang van de verwoestingen in de oorlog,
zo waren er in de oude tijden in atmosferea grote opschepperijen en lofprijzingen voor degenen die 
de grootste kwellingen en verschrikkingen toebrachten in de hel.

22. Zoals stervelingen van de orde der Druks vaak hun slechte handelwijzen voor een tijdlang 
opgeven, en oprecht en deugdzaam worden, en van fatsoen en rechtvaardigheid houden, om zich er 
vervolgens van los te maken en een tijdlang toe te geven aan liederlijkheid, zo is het in de es-wereld
met miljoenen en miljarden engelen gegaan. De ene keer verheugden de leraren en geneesheren 
zich voor Jehovih vanwege de standvastigheid van hun pupillen voor de gerechtigheid; en de 
volgende keer betreurden zij het verlies van honderden en duizenden die het vertrouwen 
geschonden hadden en omwille van het vermaak naar sommige van de hellen waren gegaan. En die 
moesten dan gered, overreed, behandeld en gevleid worden om terug te keren naar de 
verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, of naar de werkplaatsen en instituten.

23. Noch kent iemand, behalve Jehovih, de moeite en het verdriet en de bezorgdheid die de leraren 
en doktoren, en de Goden en Heren doormaakten, die zulke druja's onder hun hoede hadden. Want 
evenals men op de aarde ziet hoe mensen van grote kennis en hoge staat vaak ten val komen, en 
lager worden dan de beesten in het veld, zo waren er in de hemel honderdduizenden, en zelfs 
miljoenen, vaak hoogverheven in de graden, die zouden struikelen en vallen in de laagste van de 
hellen, en zelfs in de knopen.

afb. 14 Het goddelijke zegel
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24. En Jehovih bracht de aarde en haar hemelen in een volgende dageraad van dan, in de Arc van 
Spe-ta, op de Nirvanische wegen van Salkwatka, in etherea.

25. Tot het einde toe handhaafden God en zijn Heren de Diva; en de stervelingen begrepen de 
kwestie enigszins: dat er bepaalde Goddelijke wetten in de hemel waren die heersten over sterfelijke
koninkrijken en keizerrijken. Waardoor men de woorden Div en Diva, en Divine (goddelijke) 
rechten, ging beseffen als een samenwerkende macht in de hemel die groter was dan menselijke 
macht.

EINDE VAN HET BOEK VAN DE GODDELIJKHEID

OPMERKINGEN VAN DE UITGEVER

1) Deze riten en ceremoniën, met woorden, zijn nog steeds in zwang bij de oude orde der 
brahmanen.

2) Zie eerste deel van het Boek van Ben, bij Uz. Veel spiritualisten hebben geesten waargenomen 
die uz vertoonden. Zelf heb ik bloemen gezien die door een tafel heengingen zonder dat de tafel of 
de bloemen zelf beschadigd werden.

3) Wij hebben een soortgelijk reglement betreffende de gediplomeerden van West Point (mil. 
academie - vert), die allemaal officier in het leger kunnen worden.

4) Om is vrouwelijk voor Jehovih. Bruidegoms huwen Om. Bruiden huwen Jehovih.

5) Hiermee wordt natuurlijk Hoabs opvolger bedoeld.

6) De Vedische geschriften noemen deze God Ahura'Mazda. Volgens de fonetiek (klankleer), zoals 
het vertaald wordt in het Engels, zou Ahura juist betrekking hebben op een aardse God. Deze term 
is echter zonder twijfel toevallig en het is zeer waarschijnlijk dat deze geest zichzelf frauduleus 
voordeed als te zijn I'hua'Mazda, wetend dat er een bepaalde macht verbonden was aan de naam, 
die hij zich kon toe-eigenen voor eigen glorie.

7) Met betrekking tot de kaart kan men zien dat Heleste het oude Griekenland omvat en de landen 
van de Trojanen. Op een andere plaats wordt aangetoond dat de talen Perzisch, Indiaas, Chinees en 
Arabisch waren.

8) Deze Vedische uitdrukking schijnt mij toe te betekenen: Laat hen nog liever het hart uitsnijden 
dan . . . enz. Een van de eerste zaken waar een valse God of valse Heer mee begint, is het geloof in 
de Al Persoon, of Grote Geest omver te werpen.

9) Wanneer "Druks" gebruikt wordt als een gewoon naamwoord, heeft het betrekking op alle 
onwetende, duistere en verdorven stammen; wanneer het gebruikt wordt als een strikt zelfstandig 
naamwoord, duidt het een bepaald ras aan.

10) Zie Che-guh en Took-shein, Boek van Saphah.
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11) De uitdrukking "Meester", toegepast op Christus, is van de Grieken afkomstig en niet van de 
Hebreeën. De Hebreeën voelden zich nooit prettig met een woord dat dienstbaarheid inhield in de 
zin van "meester". Aan de andere kant hebben de Japanners, de Grieken en Trojanen, en in latere 
tijden de Chinezen en Oost-Indiërs de term "meester" of "strenge leermeester" gekoesterd. Toch is 
onder de christenen de uitdrukking "meester'' voor velen afstotend, speciaal in Amerika.
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