
Boek van Lika, de Zoon van Jehovih
In de hemel staat deze periode bekend als de dageraad van Bon, en op de aarde als het tijdperk van 
Mozes, Capilya en Chine! Jehovih zei: Ik geef de aarde een tijd van totale aardsgerichtheid; en 
opdat de geslachten van de mensen de periode daarvan zouden kennen, liet Ik de mens een piramide
bouwen in het midden van de wereld. Want het was Mijn teken dat de mens zich na die tijd zou 
afkeren van stenen tempels en de hoop op eeuwig leven in het vlees, om zich te vernieuwen in de 
geestelijke woningen in Mijn etherische hemelen. En Ik bracht de aarde uit de duisternis en 
omhulde haar met de dageraad van Bon.

HOOFDSTUK I

1. In de verafgelegen etherische werelden sprak de Stem van Jehovih en zei: Lika, Lika, Mijn Zoon!
Kijk naar de rode ster, de aarde. Zij komt op uw pad; donker en besmeurd komt zij tevoorschijn uit 
de ji'ay-wouden, in de Moerassen van Bonassah. Ze zal uw etherische velden oversteken, de 
Takuspe, en Opel, en Wedojain, druipend van de stank en het afval uit de ji'ay moerassen. Ga naar 
haar toe en was haar bodem en haar atmosferische hemelen schoon.

2. Lika zei: Helaas, O Jehovih, hoe hebben ze U kunnen vergeten!

3. Ik zal naar de rode ster gaan, de aarde, O Vader! Ik zal haar brengen naar reinheid en vertrouwen.
Uw uitverkorenen zullen uit de slavernij; verlost worden; Uw God zal triomferen op de aarde en in 
haar hemelen.

4. Lika sprak tot zijn hoge raad, in zijn etherische koninkrijk Vetta'puissa, in de Vlakten van Peo'ya, 
in de buurt van de Weg van Ahtogonassas, bij de hoge Arc van Bon, verlicht door de heilige engelen
van tienduizenden jaren; en hij zei:

5. Kijk eens naar de rode ster, de aarde; de Stem van Jehovih kwam tot mij en zei: Ga naar haar toe, 
O Mijn Zoon, en was haar bodem en haar atmosferische hemelen schoon. En ik zei: Ik zal gaan, O 
Vader! Ik zal haar brengen naar reinheid en vertrouwen.

6. Lika zei: ik zal vijfhonderd miljoen etherische scharen meenemen. Gedurende vijf jaar en veertig 
dagen zullen ik en mijn scharen op de rode ster en in haar hemelen vertoeven. Haar ware God zal 
hersteld en bevrijd worden in mijn naam, door Jehovih's hand. Overeenkomstig de graad van de 
oogst uit de Tuinen van Honyon zullen mijn maarschalken kiezen en mijn scharen noteren.

7. Vervolgens sprak de raad, de geschiedkundigen van de etherische bibliotheken van de Vorkman 
Weg, waar de aarde gedurende tienduizenden jaren gereisd had. En zij verhaalden omstandig over 
de aangelegenheden van de aarde gedurende de vele voorbije tijdperken; ze maakten al het doen en 
laten van de aarde en haar hemelen duidelijk in het bijzijn van de verzamelde Goden.

8. Daarna zond Lika snelle boodschappers op weg naar de aarde en haar hemelen; in pijlschepen 
van vuur spoedden zij zich voort, twintigduizend man, goed getraind in het doorkruisen van de 
etherische hemelen en het doordringen van de atmosferische vortexen van voort reizende sterren. 
Teneinde de gegevens te verkrijgen over haar God en haar valse Goden, haar Heren en valse Heren; 
haar hada's en haar hellen; om haar bibliotheken te onderzoeken en vlug terug te keren naar 
Vette'puissa, om de zaken voor te leggen aan de hoge raad en Lika, de Nirvanische hoofdman op 
Jehovih's troon.

Oahspe - Boek van Lika, de Zoon van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina
787 - 844



9. Lika was geboren op de stoffelijke ster Atos, die de Yatasko-owen Wegen overstak, van de 
zuidelijke kringloop van Thoese, de vortex van een andere verafgelegen zon, en hij werd tot etherea
verheven in het tijdperk van Sai-kah, honderd vijfentwintigduizend jaar, door Meth-ya, de Godin 
van Ori-iyi, later de hoofdvrouw van Yeuna-gamaya.

10. En Lika werd verheven om God te worden van Avalassak gedurende vierduizend jaar; God van 
Kemma, zesduizend jaar; onderzoeker van Judas' etherische wegen bij de a'ji-moerassen van 
Hennassit, vijftienduizend jaar; opzichter van Iwalt, tweeduizend jaar; opzichter van de Wacha 
excursie, vierduizend jaar; archivaris van Hitte-so-mat, achtduizend jaar; verlosser van Habian- 
vortexen, zesentwintigduizend jaar; meter van dichtheden in Ablank, duizend jaar; archivaris van de
Ratiotyivi, tweeduizend jaar; God van de Home Vlakten van Cteverezed, twaalfduizend jaar; en 
hoofman van Mak-ha-dewin, twintigduizend jaar; en hoofdman van Vetta'puissa, 
vijfentwintigduizend jaar.

11. Lika had voor zijn hoge raad dertigduizend hoofdlieden en hoofdvrouwen, met rangen van meer
dan honderdduizend jaar in de etherische werelden; vijfhonderdduizend met de rang van inspecteur:
zeven miljoen met de rang van Goden en Godinnen; en met de rang van Heren en Vrouwen, meer 
dan vijfhonderd miljoen.

12. Van de Rapon-scharen waren er zeven hoofden en negen hoofdvrouwen, die Lika's 
vertrouwelijke metgezellen waren. Als eerste Rebsad, hoofd van So-tissav, veertigduizend jaar; 
sufristor van Sheleves, zestigduizend jaar; maarschalk van Zele'axi, twintigduizend jaar; meester 
van Bassaion, zeventigduizend jaar; en hij bracht twintigduizend jaar door op de reis van Loo-soit-
ta-vragenea en bovendien duizenden andere reizen van kortere duur.

13. Na Rebsad was daar Yanodi, hoofdvrouw van Ure, zeventigduizend jaar; hoofdvrouw van de 
Wegen van Sallatamya, zeventigduizend jaar; vrouwe maarschalk van Petanasa, veertigduizend 
jaar; Godin van het ji'ay-woud van Loo-loo-woh-ga, vijfenzestigduizend jaar; bovendien Godin van 
Mor, Godin van Chichigennahsmmah, Godin van El, van Raumba en van Zee.

14. Na Yanodi kwam Thazid, Godin van Zoleth; matrusettess van Yith-kad; hoofdvrouw van 
De'baur, en van Hagu, en van Hachull, en van de Wegen van Oleaskivedho, bovendien Godin van 
meer dan honderd etherische werelden.

15. Vervolgens kwam Thoso, hoofd van Kassarah en Dassalnatz, negentigduizend jaar; God van 
Saxax, zevenduizend jaar; God van Chennesa, God van Hoxora, God van Fiben, God van Hotab, 
ieder zesduizend jaar; opzichter van de Lymthian Wegen, twaalfduizend jaar; aantekenaar van 
meteoren, tweeduizend jaar; vuurman van Thostus op de Ibien excursie, dertigduizend jaar.

16. Na Thoso kwam Miente, hoofdvrouw van Gawl en Sanabtis, onder wier heerschappij de ster
T-lemos uit het bestaan opgelost werd toen Gai-loo de Weg van Enjxi-ustus opende voor de Nizaigi-
vortexen van Messak; hoofdvrouw van Lam-Goo en Kud, Godin van Itzi, Godin van Ashem en van 
de Baxgor Vleugel, Godin van de Duik Moerassen, en Vrouwe van Sus en Havrij; alles bijeen 
honderdzevenduizend jaar.

17. Chama-jius was de volgende; zij was hoofdvrouw van Hors-ad en Tu en Okadad, Godin van 
Asthy, Hid, Sheaugus en Jagri, opzichteres van Arvat en de Vadhuan Wegen; opzichter van Anchas; 
opzichter van het Han Gebergte in de etherische Uuj van Drij-lee; alles bijeen tweehonderd 
zestigduizend jaar..

18. Vervolgens kwam Murdhana, hoofdvrouw van D'hup en Hen-Dhi, hoofdvrouw van Happa en 
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Hirish, opzichteres van Sepher en Daka, inspectrice van Anachu, Zadon, Edau, Medtisha en Roth; 
alles bijeen negentigduizend jaar.

19. Oshor was de volgende: hoofd van Out-si en van Yotek, en van Samoan, en van Yadakha, 
bouwer van de Brug van Weasitee, maarschalk van de Honlaguoth expeditie, en behalve deze 
plaatsen God van zeven etherische werelden; alles bij elkaar honderd twaalfduizend jaar.

20. Daarna kwam Yihoha, hoofd van Shung-how en Agon, hoofd van Neo-Sin, God van Izeaha, 
Kaon, Ahsow, Una, Yuk-Hoh en Ahgoon. Hij was ook de bouwer van de Raxon-etherische 
gewelven; alles bijeen negentigduizend jaar.

21. De volgende was Hisin, hoofd van de Kionas Gordel, waar Yagota, de Oriaanse hoofdman, de 
Vlakten van Maga ommuurde, het Nirvanische tehuis van de verloste hellen van Mina, een half 
miljoen jaar tevoren. Hisin droeg hier de bijnaam Schepper van Wit, omdat hij zijn hoofdmanschap 
had gevestigd op de puinhopen van de hel. Hij was ook hoofd Van Mamsa en Jauap, God van Gah, 
en van Darah, het gewest van de fonteinbloemen; alles bijeen negentigduizend jaar.

22. Vervolgens kwam Bowen, hoofd van Apaha, eertijds de kwekerijen van Lung-wan en Srid, 
hoofd van Vadhua, en van de Dalen van Nasqam, waar een miljoen jaar eerder het hoofd van 
Chaksa de Atmosferische Sakri uiteen deed vallen, en meer dan dertig miljard engelslaven in chaos 
bevrijdde uit zijn vierduizend hellen. Bowen had ook gediend als God van Amaan, Havat, Shedo en 
Pivan; en als meter van Pracha, Xeri en Asthus, opzichter van Ulam, Sheyom, Chozeh en Zadara; al
met al tachtigduizend jaar.

23. Gwan Goo was de volgende; zij was de hoofdvrouw van Andol, de plaats van de vroegere top 
van de Karowgan-vortex, waarbij de ster Ogitas gevormd werd en door Aclon-guin, de Oriaanse 
omheiner van Shegoweasa op zijn koers werd gezonden. Toen deze vortex in het begin door Aclon-
guin was gevormd, was hij driehonderd miljard mijlen lang en dertigduizend jaar lang komeetachtig
in Aclon-guins handen. Gwan Goo was ook de hoofdvrouw van Ahsa-thah en Waegon; Godin van 
Anoa, Howgil en Zahaive; alles bij elkaar honderd negentigduizend jaar.

24. Geehogan was de volgende; de hoofdvrouw van Sumatri in de Binnenwegen van Yotargis; 
hoofdvrouwe van de vier etherische werelden Yoni, Ogh, Theum en Wachwakags; opzichteres van 
Unshin, Zarihea en Keanteri; inspectrice van Saguiz, Hagimal, Hafha, Borax, Rab en Shor-lo; al 
met al tachtigduizend jaar.

25. Daarna kwam Bachne-isij, hoofd van Yahalom, waar de Gein-bouwer Tarmoth de Wouden van 
de a'ji Haloth ruimde, voor het aanleggen van een weg voor Havalads groep van Shemasische 
stoffelijke sterren; voor dat werk nam hij negentig miljard Nirvaniërs in dienst gedurende 
vierduizend jaar, en de lengte van de weg bedroeg meer dan honderd miljard mijlen. Bachne-isij 
was hoofd van Agwan, Shoe-nastus, Hador en Ad; God van Vach, Kuja, Rai, Kathab, Cynab, Buhd 
en Abbir; opmeter van de bergen van de etherische werelden Vijhath, Hakan en Dis; opmeter van de
gewelven in de etherische wereld Niksh; constructeur van de Vlakten in de Nirvanische wereld 
Chom; bij elkaar honderd dertigduizend jaar.

26. De volgende was Rehemg, hoofdvrouw van Otaskana, gewoonlijk genoemd de Wereld van de 
Stralende Wateren, een grote bezoekersplaats in Nirvania; zij was de Godin van Theasapalas en 
Timax, weger van Sultzhowtcih in de Ofel Vlakten; alles bijeen honderd tienduizend jaar.

27. Daarna kwam Antosiv, Godin van Munn, vermaard omdat zij tweehonderd zestigduizend jaar 
dienst deed, en verheffing had geweigerd boven de rang van Godin.
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28. Uit diegenen bestonden dus de Rapon-scharen.

HOOFDSTUK II

1. Wijd en zijd verspreidden zich de woorden van Lika, de woorden van Jehovih, over de Vlakten 
van Poe-ya, het eerste hoogste licht in etherea, waar de aarde en haar hemelen op reis waren. Ver 
weg, naar de noordelijke groep flonkerende sterren staarden de etherische miljoenen; steeg de stem 
van miljoenen, waar is de rode ster? Waar liggen de aarde en haar gekwelde hemelen? Is dit niet die
jonge ster, een satelliet die meereist met de hidan-zon? (poolster - vert.). Wat is de hoek en koers 
van deze kleine, reizende wereld, opdat onze ogen zich mogen vergasten aan de weg waarlangs 
onze hoofdman spoedig Jehovih's bevrijdingsschepen zal sturen?

2. Vervolgens wezen zij, door de roodachtige kleur en trage beweging vermoedend welke de aarde 
was, een van de kleine juwelen die Jehovih in het onmetelijke firmament geplaatst had. En zij 
staarden ernaar en spraken in zielsverrukking: Groot bent U, O Jehovih, om zo uitgestrekt te 
bouwen. De etherische werelden te sieren met edelstenen als deze; te zorgen voor een plaats waar 
de zielen van de mensen kunnen ontkiemen. Haar mensen, de zoons en dochters van de rode ster, 
moeten etherea zeker wel aanschouwen; moeten het verschil beseffen tussen een kortstondig 
stoffelijk leven en dit eindeloze paradijs. Is het mogelijk dat zij, in hun kleine hemelen, gewetenloze
valse Heren en valse Goden hebben, die zich opwerpen om aanbeden te worden als scheppers, en 
die de stervelingen met ingehouden adem noemen? En hebben zij ook een menigte verlossers, die 
voorgeven de sleutel te bezitten tot alle wegen die naar dit grote uitspansel leiden, de etherische 
werelden? Enige verontschuldiging hebben de stervelingen wel, die op de centrale zonnen zijn 
voortgebracht, om stijfkoppig te zijn in hun egoïsme voor wat betreft hun Heren en verlossers en 
Goden; maar op één die zo klein is als de aarde, hoe is dat mogelijk?

3. Toen kwamen Lika's vlugge boodschappers in hun pijlschepen terug; boodschappers die tot ware 
Goden in wijsheid gekomen waren, en in snelheid. En vlot vertelden zij hun verhaal, over hun 
bezoek aan de rode ster en haar hemelen; ze vertelden hoe de echte God, de Zoon van Jehovih, had 
doorgeworsteld, maar overtroffen werd door de algehele overmacht aan ego-Goden en ego-Heren, 
die duizenden miljoenen ongelukkige zielen in folterende hellen hadden gestort.

4. En Lika verspreidde dit nieuws door zijn etherische gebieden, hetgeen maar één keer verteld 
hoefde te worden, want iedere sympathieke ziel vertelde het vanwege zijn geschrokken uiterlijk aan
anderen en iets dergelijks verspreidde zich onmiddellijk naar duizenden miljoenen hoogverheven 
etheriërs. En toen Lika zei: Vijfhonderd miljoen engelen zullen met mij meegaan naar de gekwelde 
aarde en haar hemelen, stonden de vrijwilligers in geen tijd gereed om in dienst te komen.

5. Vervolgens informeerde Lika nauwkeuriger bij de vlugge boodschappers en zij antwoorden hem: 
Dit, O Lika, Zoon van Jehovih! De aarde is voorbij haar stoffelijke volwassenheid en de 
stervelingen hebben een piramide opgericht om de tijd daarvan aan te geven. De dagen van de 
hoogste en grootste vermetelheid van de egoïstische Goden zijn voorbij en worden ook door de 
piramide in herinnering gebracht; want in diezelfde tijd leerden zij de stervelingen de God, de Heer 
en verlosser te aanbidden, in plaats van de Grote Geest, Jehovih. Maar er ligt duisternis op de ego-
Goden en zij zijn gebonden in hellen; en de stervelingen zijn ook in hellen gebonden.

6. Zie, dit is de eerste dageraad van Dan op de aarde sinds zij de grens van haar grootste 
aardsgerichtheid passeerde.
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HOOFDSTUK III

1. Lika zei tegen zijn hoofdmaarschalk: Neem mijn scharen in dienst, ten getale van vijfhonderd 
miljoen, en benoem kapiteins en generaals voor hen, en gradueer ze en deel ze in. Geef mij behalve 
hen, nog een miljoen zangers, een miljoen trompettisten, een miljoen begeleiders, een miljoen 
herauten, een miljoen boodschappers en een miljoen griffiers en bedienden.

2. Lika riep zijn opperbouwheer en zei tegen hem: Bouw een vuurschip voor me, een airavagna, 
met ruimte voor een miljard; en voorzie het schip van voldoende officieren en werklieden. Pleeg 
overleg met mijn wiskundigen over de afstand naar de rode ster, en over de dichtheden waar het 
schip doorheen zal gaan, en over de gewenste energie, en de tijd van de reis, en zorg voor alle 
daartoe benodigde dingen.

3. Vervolgens sprak Lika tot de hoge raad en zei: Tijdens mijn afwezigheid zal mijn vice-hoofdman 
Heih-Woo mijn plaats innemen. Mochten er zaken zijn waarover jullie mijn stem willen horen 
voordat ik vertrek, zeg het dan!

4. Atunzi zei: Luister, O Lika, de ster Yatis gaat in de richting van de a'ji Wouden van Actawa, en zij
is de esparan leeftijd nog niet gepasseerd ! (es-pa: geestelijk voedsel, omhoog gebracht van een 
planeet - vert.) Lika zei: Om het woud Actawa te reinigen benoem ik Eashivi, de Godin, met drie 
miljard werkers. Eashivi, wat vindt u daarvan? Eashivi zei: Dank aan Jehovih en aan u, O Lika. Ik 
zal direct mijn werkers uitkiezen en met de aanleg van de weg beginnen.

5. Wan Tu'y zei: Voor uw terugkeer, O Lika, zal de Hapsa-ogan-vortex de zuidelijke velden van 
Vetta'puissa oversteken. Ze heeft twintig miljard zielen met graden van zestig en zeventig. Lika zei: 
Ik benoem als haar hulp voor drie jaar 1) God Tici-king, met vijftig miljoen als zijn scharen. Wat 
vindt u hiervan. Tici-king? Tici-king zei: Bij de gratie van Jehovih verheug ik mij op dit werk. 
Binnen voldoende tijd zal ik mijn scharen gereedmaken en volbrengen wat u in mijn hoede gegeven
hebt.

6. Wothalowsit zei: Binnen vier jaar zullen de scharen van E'win terugkeren van de dubbelsterren 
Eleb en Wis, met hun oogst van veertig miljard engelen. Hoe moeten zij verdeeld worden? Lika zei:
Naar Bonassah, zes miljard; twee miljard naar Opel; vijf miljard naar Wedojain; twee miljard naar 
Eosta; naar Feuben Wegen, zeven miljard; naar Zekel, vier miljard; naar Huron, drie miljard; zes 
miljard naar Poa-ga; een miljard naar Yulit; en vier miljard naar Zulava; en ik stel Misata, de Godin 
aan, om te zorgen voor de plaatsen voor hen in deze verschillende hemelen en de leiding te hebben 
over hun keuze en toewijzing. En ik geef haar vijfhonderd miljoen engelen als haar werkende 
scharen. Wat vindt u hiervan, Misata? Misata zei: Het is de gave van Jehovih; ik ben blij. Ik zal 
mijzelf en mijn scharen in gereedheid brengen.

7. Ching Huen zei: Kijk eens naar de planeet Esatas; in haar se'mu-tijd zal ze binnen drie jaar van 
nu de Wegen van Veh-yuis oversteken! Lika antwoordde Ching Huen en zei: Het oversteken van 
deze wegen van licht in haar tijd van se'mu zou haar kracht aantasten om voldoende dierlijk leven 
voort te brengen voor haar uitgestrekte continenten. Het pad moet opgevuld worden met se'mu 
wouden om haar tijd van zwangerschap in stand te houden. Voor deze arbeid benoem ik Ieolakak tot
God van Esatas' se'mu wouden in de Wegen van Veh-yuis, voor vierduizend jaar. En ik wijs 
Ieolakak zes miljard arbeiders toe. Wat zegt u hierop, Ieolakak? Hij antwoordde: Dit is een groot 
werk; met de wijsheid en kracht van Jehovih zal ik het volbrengen.

8. Veaga-indras zei: over twee jaar zullen de vloten van Leogastrivins terugkeren van hun reis van 
vierduizend jaar en ze brengen twee miljard gasten mee uit de Iniggi-gebieden. Wie moet er voor 
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hun ontvangst zorgdragen? Lika zei: Yeanopstan, met tien miljoen scharen. Wat vindt u? 
Yeanopstan zei: Een zeer welkome arbeid, O Lika.

9. Hiss-Joso zei: De Gewelven van Rassittissa, de etherische wereld van Yungtszes Vlakten, zullen 
over vier jaar worden afgedankt. Lika zei: Voor Sut-tuz zes miljoen gewelven, en voor Iviji vier 
miljoen gewelven, en voor elk van hen honderd miljoen werkers. Wat vinden jullie ervan? 
Vervolgens spraken Sut-tuz en Tviji en ze zeiden: Met de hulp van Jehovih zal het werk volbracht 
worden.

10. Sachcha zei: De planeet Neto moet over twee jaar vanaf nu om haar as gedraaid worden en in 
die tijd zal ze door de zuidelijke Velden van Takuspe heen gaan, Lika zei. Dat zal een groots werk 
worden, en ik stel Urassus, met Salas aan om het te volbrengen. En ik geef hen drie jaar, met vier 
miljard arbeiders. 'Wat zeggen jullie? Daarop antwoordden Urassus en Salas: Met angst en beven 
verheugen we ons op dit grote werk. Door Jehovih's wijsheid en macht zullen we het volbrengen.

11. Op die manier maakte Lika meer dan duizend afspraken die volbracht moesten worden eer hij 
van de aarde en haar hemelen terug zou zijn; maar de gewone zaken liet hij in handen van vice- 
hoofdman Heih-Woo en aan de hoge raad, de uitverkoren tien miljoen.

12. Jehovih had gezegd: Evenals Ik zorgde voor een weinig werk voor de stervelingen om hun 
talenten te ontwikkelen die ik in hen schiep, zo zorgde Ik op eendere manier, maar dan geestelijk, 
voor groter werk voor de hoogverheven inwoners in Mijn etherische werelden. Laat Mijn kinderen 
daarom het geheim leren van harmonisch en verenigd werk met elkander. Ik gaf werk niet als een 
ongemak aan de mens; maar als een middel tot grote vreugde.

13. En de talenten die Ik in corpor gaf, gaf Ik niet om in corpor te sterven, maar om voor eeuwig 
door te gaan, zoals Ik een talent gaf voor stoffelijke rekenkunde, en een talent voor stoffelijke 
bouwkunde, zelfs een talent voor alle dingen op stoffelijke werelden; evenzo zorgde Ik in Mijn 
etherische werelden voor dezelfde talenten, maar geestelijk. Waarin de mens op de stoffelijke aarde,
oordelend over de geschiktheid van een talent voor stoffelijke dingen, de aard van de werken mag 
begrijpen waar Ik in voorzag voor dezelfde talenten.

14. Laat geen mens vrezen dat zijn talenten te verheven zullen worden voor het werk waar Ik voor 
zorgde; want totdat hij een firmament geschapen heeft, en zonnen en sterren schiep om het te 
vullen, heeft hij niet half zijn bestemming vervuld.

HOOFDSTUK IV

1. Jehovih sprak in het licht van de troon van Kairksak, in Vetta'puissa en Hij zei: Lika, Mijn Zoon! 
Dit is Mijn weg en Mijn reis. Met u en uw scharen zal Mijn Stem met macht reizen; op de aarde zal 
Ik Mijn grondslag leggen, in geest en woord. Uw metgezelhoofden en hoofdvrouwen zullen met u 
meegaan; zij zullen de bewoners van de aarde en haar hemelen helpen verlossen.

2. Mijn vijanden hebben hun werken aangeduid door tempels en piramiden. Omdat hun harten zich 
niet tot Mij verhieven, daalden zij neer in steen, het meest dode van alle dingen. Zij hebben de 
bewoners van de aarde omlaag gevoerd naar verrotting en dood. Laat hun monumenten blijven 
staan als getuigenissen van hen die Mij haatten, die Mij ontkenden, die niet in Mij, de Al Persoon, 
geloofden.

3. Mijn bouwwerk zal het meest subtiele zijn van alle dingen, de geest van Mijn eigen lichaam 
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Werkelijk zal het een monument zijn in de zielen van Mijn uitverkorenen. Noch zal het weer in 
duisternis verdwijnen, maar het zal de hele aarde omhullen.

4. Want u zult zien dat Mijn uitverkorenen een verspreid, vervolgd en geknecht volk zijn, het meest 
verachte van al de rassen der mensen. Maar Ik zal Mijn macht door hen laten zien; Ik zal hen 
opheffen; de dingen die Ik door hen doe en de woorden die Ik door hen spreek, zelfs in hun 
onwetendheid en duisternis, zullen machtig worden. Hun woorden zullen eeuwig als een schat 
bewaard worden; en niemand kan zich met hen meten in wijsheid of spraak, of in de kunst van 
goede werken.

5. Maar de geleerde mensen van alle andere volken zullen vergeten worden; hun wijsheid is als de 
wind die wegwaait. De zelfzuchtige Goden en Heren die hen op de verkeerde weg brengen zullen 
zijn als een slang die zichzelf bijt tot hij sterft. Ja, zolang hun piramiden en tempels staan, zal hun 
eigen valsheid hen in het gelaat staren.

6. Zij hebben zichzelf aan hun eigen bolwerken gebonden; zij zullen toch nog Mijn werkers zijn, 
duizenden jaren, om alle kwaad dat zij op de aarde gezaaid hebben ongedaan te maken. Noch zullen
zij uit de hemel omlaag kijken om met plezier hun tempels en piramiden te aanschouwen; maar 
zoals men een vurige kool ziet die in het vlees brandt, zo zullen hun bouwsels hen eeuwig 
toeschreeuwen; jij valserik. En het zal een brandend vuur voor hen zijn dat niet wil doven.

7. En hun grote kennis, zelfs van de sterren, de zon en de maan, en van al de dingen der aarde, en in 
de wateren, zal voorbijgaan en niet meer onder hen gekend worden. Ja, de namen van hun mannen 
met grote geleerdheid zullen verdwijnen en door niemand op de aarde herinnerd worden. En na 
verloop van tijd, lang hierna, zullen de naties der mensen hen en hun wijsheid vergeten, en hen zelfs
beklagen en van hen zeggen: Wat een gekke mensen!

8. Maar Mijn uitverkorenen, die hun slaven zijn en als niets in de wereld, zullen spreken en hun 
woorden zullen niet vergeten worden; ze zullen schrijven, en hun boeken zullen een nieuw 
fundament zijn in de wereld. Omdat Mijn hand op hen zal zijn, zal Mijn wijsheid voort komen uit 
hun mond.

9. En dit zal een getuigenis zijn in de komende tijden, voor wat betreft de soort van kennis die 
eeuwig duurt. Want zoals de bouwwerken van de aarde op de aarde blijven, en de geesten van hen 
die naar de aarde neigen niet opstijgen, zo heb Ik corpor aan corpor gebonden; maar zoals Ik de 
bezielde menselijke geest in de mens plantte voor geestelijke kennis, zo zal geestelijke kennis naar 
omhoog kijken voor een eeuwige verrijzenis.

10. Lika vroeg: O Gij Hoogste, Jehovih, wat zijn de voorbereidingen van Uw Goden? Waarin zal 
mijn hand sterk zijn op de aarde? Jehovih antwoordde en zei: Zes generaties geleden heeft Mijn 
God zich voor u en uw scharen voorbereid. Mijn stem was met Mijn God en Ik zei tegen hem: Mijn 
Zoon, over zes generaties komt de tijd dat Ik de aarde in een volgende dageraad van licht zal 
brengen. En op die dag zal Ik Mijn Zoon Lika uit Mijn etherische werelden brengen; en Hij zal 
komen met een machtige schare etheriërs met grote kracht. Ga, Mijn zoon, omlaag naar de aarde, en
met uw loo'is, uw meesters der geslachten, en verwek een erfgenaam voor uw stem. In de drie grote 
delen van de aarde moet u zorgen voor drie dienaren die Mijn wil zullen uitvoeren.

11. Dus heeft Mijn Zoon, de God van Craoshivi, drie mannen voor u verwekt, O Lika; Capilya, en 
Chine, en Mozes, de vruchten van de zes generaties in de landen van hun vaderen; en zij zijn 
afkomstig uit de Faithists van Mij; heilige en wijze mannen. Naar hen zult u de Goden van hun 
voorvaderen sturen, juist zij die verslagen werden door de Goden van het kwaad.
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12. En Capilya zal de Faithists van Vind'yu verlossen, en Chine zal de Faithists van Jaffeth 
verlossen, en Mozes zal de Faitists van Egypte verlossen. En ook dit moet u Mozes en zijn volk 
opleggen: Hij zal zijn volk naar het westen leiden; en hun erfgenamen na hen zullen ook naar het 
westen gaan; ja, westwaarts totdat zij rond de aarde zijn gegaan. Drieduizend en vierhonderd jaar 
zult u hen toewijzen om de reis te voltooien. En waar zij ook heengaan, zij zullen Mijn naam, 
Jehovih, grondvesten; zij zullen alle volken van al de Goden wegleiden om te kunnen geloven in de 
Grote Geest, die Ik ben.

13. En als zij Mijn naam naar de westkust van Guatama (Noord Amerika - uitg.) gebracht hebben, 
en Mij gevestigd hebben, zal Ik de aarde in Kosmon brengen; en Mijn engelen zullen met grote 
kracht in elke windstreek op de aarde neerdalen. En het zal gebeuren dat de Faithists van de 
kinderen van Mozes de Faithists van de kinderen van Chine en de Faithists van de kinderen van 
Capilya zullen ontmoeten.

14. En op die dag zullen al die volkeren uitroepen: Geen God, geen Heer, geen verlosser! Want 
Mijn hand zal op hen zijn, en hun woorden zullen Mijn woorden zijn. Maar zij zullen Mij 
verkondigen, de Grote Geest, de eeuwig Tegenwoordige, Jehovih.

15. En zij zullen de kracht van de wereld worden; en ze zullen vrede stichten en de oorlog 
uitbannen, en alle volken op de weg naar vrede, liefde en gerechtigheid leiden.

HOOFDSTUK V

1. Vetta'puissa in Lika's etherische gebieden, verheerlijkt door het licht van Jehovih en door Zijn 
reine Zoons en Dochters van wie de hemelse woningen in overeenstemming waren met hun grote 
volmaaktheid, werd nu door grote vreugde bezield. De geoefende scharen van Jehovih's Zoon Lika, 
die wisten dat hij ontspanning zou nemen door een reis naar de rode ster, de aarde, om haar te 
verlossen tot heiligheid en liefde, zorgden voor muziek en herauten en trompettisten, miljoenen 
artiesten, om hun eerbied en blijdschap te bewijzen.

2. Het vuurschip, de airavagna, nu luisterrijk; versierd, werd op zijn plaats gebracht en de enorme 
scharen voor de reis begaven zich aan boord. Voor Lika en zijn metgezelhoofden en hoofdvrouwen 
was een speciale toegangsweg gereserveerd. Van de Rapon scharen gingen de hoofdvrouwen 
Yanodi en Thazid voorop, en zij liepen gearmd. Direct achter hen kwam Lika, alleen. Vervolgens 
kwamen Rebsad en Thoso, gearmd. Daarachter kwamen Miente en Hors-ad, arm in arm. Vervolgens
kwamen Chama-jius en Murdhana, gearmd. Daarna Oshor en Yihoha, ook gearmd. Toen kwam 
Gwan Goo met Geehoogan, en na hen Rehemg en Antosiv.

3. Luid zwol de muziek aan terwijl de hoofdlieden voortliepen; meer dan een miljard zongen er 
samen voor Jehovih, beantwoord door de ververwijderde trompettisten. En toen de hoofden aan 
boord van het schip gingen, gevolgd door de arbeiders en vuurlieden van het schip, was alles 
bewegingloos totdat de muziek eindigde.

4. Lika liep op de hoge boog, strekte zijn handen naar Jehovih uit en zei: Ik trek eropuit in uw naam
en wijsheid en liefde en macht, O Jehovih! Uw grote hemelen die U vol van heerlijkheid gemaakt 
hebt zullen mij steunen; de vonk die U mij gaf zal ik bezield houden voor Uw aangezicht. Uw hand 
is op mij. Uw arm omsluit mijn schip van vuur. Ik weet dat het in U zal opstijgen en de werelden zal
doorkruisen naar de rode ster, zal varen met Uw zegevierende scharen naar het werk voor Uw 
heerlijkheid.
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5. Stijg op, O paleis van het firmament; door de macht van Jehovih die in mij woont, omhoog! 
Voorwaarts! Stijg op!

6. En nu deden de scharen, één van wil, mee en de arbeiders en vuurlieden stonden op hun plaatsen.
Nog een ogenblik, en daar steeg de airavagna van zijn fundering, draaide in de richting van de rode 
ster en bewoog zich voort over de Velden van Vetta'puissa. Zo'n honderdduizend vlaggen en 
banieren zwaaiden en wapperden aan alle kanten van het grote, hemelse ruimteschip en dat werd 
beantwoord door meer dan een miljard in de handen van de scharen daaronder.

7. De es'enaurs van het schip hieven een bezielende mars aan, verenigd met de miljoenen beneden, 
terwijl de grote menigten de handen ophieven en langdurig juichten. Zo ging Lika, de Zoon van 
Jehovih, op weg naar de rode ster, de aarde.

HOOFDSTUK VI

1. Terwijl Lika zich verder spoedde in zijn schip, voort snellend door de Velden van Sonasat en 
Hatar en Yaax, in de etherische wereld Chen-a-goetha, rijk aan licht in deze streken, op de Yong-We
Weg, en nu doorkruist door honderden vaartuigen die heen en weer joegen, daalde Jehovih's licht 
omlaag op de hoge boog, in het midden van de Rapons; en de Stem van Jehovih sprak uit het licht:

2. Zoals Ik de aardbewoners geleerd heb schepen te bouwen om de stoffelijke zeeën over te steken, 
zo heb Ik de etheriërs geleerd vaartuigen te bouwen om Mijn etherische zeeën te doorkruisen.

3. Zoals Ik de aardbewoner bond zodat hij niet in de lucht boven de aarde kon opstijgen, behalve 
met een vaartuig (ballon - uitg.), zo schiep Ik Mijn hemelen voor de geesten der mensen, zodat zij 
met gefabriceerde vaartuigen Mijn firmament konden doorkruisen.

4. Want de geringe kennis die Ik aan de aardbewoners gaf, maakte Ik tot een soort kennis die 
eeuwigdurend is.

5. Aan de aardbewoners gaf Ik twee soorten van tegenwoordigheid: de objectieve en de subjectieve.
Met de laatste kan hij zich verbeelden in een ver weg gelegen plaats te zijn; en de gedachte die uit 
hem voortkomt gaat naar een vriend en spreekt verstaanbaar in de verte. Want aldus schiep Ik hem. 
Maar hij die objectief gaat moet zijn lichaam meenemen, want zo schiep Ik hem.

6. En Ik verheerlijkte deze twee toestanden voor de geesten van alle mensen, opdat zij ook objectief
en subjectief konden verschijnen op de plaatsen die aan hen bekend zijn.

7. En dit is de slavernij die Ik voor alle plaatsen op de aarde en in de hemelen daarvan schiep; alle 
mensen de kracht van objectieve vereniging te doen begrijpen.

8. Ik schiep uitgestrekte zeeën op de stoffelijke aarde, opdat men zou bemerken dat een enkel 
iemand niet zou kunnen oversteken; ook niet in een kleine boot, met enig voordeel onder de zon. 
Ook schiep Ik Mijn hemelen in het firmament niet opdat een engel alleen lange reizen kon maken 
en afgezonderd en krachteloos zou worden, maar Ik bepaalde voor hen dat zij niet aan vereniging 
konden ontkomen; ja, Ik schiep het firmament opdat zij gezamenlijk bijeen moeten komen om te 
kunnen gaan.

9. Niettemin gaf Ik vrijheid aan allen; aan hem die niet objectief gaat om subjectief te gaan; maar 
van weinig nut en met niet veel waarheid of winst. En omdat Ik deze vrijheid gaf, zullen zelfs 
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druja's zeggen: Ja, ik ben daar geweest. Noch weten zij hoe van de aarde op te stijgen of naar een 
andere plaats te gaan, behalve op de schouders van een ander.

10. En Ik schiep de mensen en de engelen zodanig dat alle kennis die eeuwigdurend dient te zijn, 
objectief verkregen moet worden; Ja, door de ervaring van zijn eigen persoon maakte Ik hem dat 
zijn verlangen zonder einde zou zijn.

11. En zij vullen Mijn zeeën in de hemel en op de aarde met hun grote schepen; met behoeften die 
niet op een plaats bevredigd kunnen worden schiep Ik de mens. Want Ik drijf hem voort met 
vreemde boodschappen en met opdrachten van voordeel en liefde; want Ik wil hem voorzien van 
kennis over Mijn werken.

HOOFDSTUK VII

1. Lika spoedde zich voort in zijn airavagna, met zijn achthonderd miljoen; door de zee van Enea-
Wassa, het etherische rijk van Haog-sa-uben; stralend als een meteoor in zijn vlucht, het vurige 
ruimteschip van de achthonderd miljoen. Aan alle kanten de tienduizenden vaartuigen van Jehovih's
vereerders die evenveel richtingen uitgingen, sommigen snel, met opdrachten van bezielend werk; 
anderen langzaam, als reizende schoolschepen op onderzoek van het grote uitspansel en de 
glorieuze rijkdom van Jehovih's welvoorziene werelden, altijd gereed voor de nieuwgeborenen; al 
de schepen als dichtbezette juwelen in de etherische zee, bewegende briljanten die een 
caleidoscopische aanblik vertoonden, een eeuwig wisselend en eindeloos tafereel van weergaloze 
wonderen. En zij allen openbaarden door tekens en signalen het verhaal van hun plaats en zending 
aan de hoogverheven etherische zielen, schepen en mensen, als bezielde, levende boeken van vuur, 
stralend met het licht van de Vader en de geschiedenis der werelden.

2. Aan boord van Lika's schip en van al de andere stonden alle zielen, honderden miljoenen, in 
verrukking, vol ontzag en bewondering voor de eeuwig veranderende taferelen; sommigen in stilte, 
in gedachten verzonken; sommigen in een houding met opgeheven handen; sommigen hun 
blijdschap uitroepend; en sommigen uit grote eerbied voor Jehovih eeuwige lofprijzing uitend; elke 
ziel naar zijn volkomen aanleg, de volle, rijpe vrucht van de afwisselende talenten zoals die 
aanvankelijk uitstraalden in het stoffelijk leven.

3. Voorwaarts spoedde Lika's airavagna zich nu op de Wegen van Nopita, nu in het a'ji Woud van 
Quion, zeer rijk aan onbuigzame substanties, bogen, stalactieten en stalagmieten, en vormende en 
ontbindende taferelen, een woud, een pure achtergrond in de etherische werelden voor de stralend 
kristallen gewesten van licht. En ook hier de tienduizenden schepen van Jehovih's uitverkorenen; en
aan elke kant van de grote weg lagen de Velden van Anutiv, waarin talloze miljoenen etherische 
koninkrijken lagen. Over een afstand van honderdduizenden mijlen langs de weg zag men de 
opgeheven handen van miljoenen zielen, wuivend met banieren en vlaggen naar hun geliefde 
schepen, die op weg waren naar de een of andere geboortester waarop Jehovih hen had 
voortgebracht.

4. Vervolgens wijzigde zich de koers van Lika's airavagna en schoot op zijn bevel door de komeet 
Yo-to-gactra, een nieuwe, zich verdichtende wereld, reeds met een vierduizend mijl brede kop van 
vuur; een zuivere bol van gesmolten materie, rondwervelend als de as van een spinnewiel; 
onafgebroken van de wijde, zich uitstrekkende nebulae om zich heen wikkelend. Hier voeren 
honderdduizenden schoolschepen langs, met studenten en bezoekers, om te kijken naar de taferelen;
luisterrijk voort schommelend, nu rond, nu gebroken, nu uitgestrekt, deze bol van vloeibaar vuur, 
wentelend in de vortex, dertig miljoen mijl lang. Veel van de schepen slingerden en schommelden 
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om tegen deze vortex het evenwicht te bewaren, gevaarlijk indien zij niet in bekwame handen 
waren geweest; en dat deed miljoenen van de studenten aan boord van menig schip beven van angst
toen zij merkten hoe hulpeloos en dom zij waren, vergeleken met de Goden die de leiding hadden.

5. Lika talmde niet lang om de taferelen te zien, of toe te geven aan zijn achthonderd miljoen, maar 
ging weer op koers naar de rode ster, de aarde; voer langs de Fuassette Bergen waar de God Vrilla-
Gabon het Echosinit koninkrijk bouwde, waarvan de hoofdstad Exastras heette, de plaats waar de 
Niuaanse Goden bijeenkwamen om getuige te zijn van het eerste begin van de aarde. Hier stopten 
ze een poosje en gingen Lika's griffiers omlaag om uit de bibliotheken van Exastras de vroege 
geschiedenis van de aarde en de graad van haar schepping op te halen; en na daar een kopie van te 
hebben gekregen keerden de griffiers haastig terug, waarna de airavagna zich verder spoedde, nu 
koers zettend over de Vlakten van Zed, in het midden waarvan de grote Oblowochisi zee gelegen 
was, vier miljoen mijl in doorsnee, en ook deze bezaaid met duizenden etherische schepen.
6. En nu er over naar Rikkas, de plaats van de Godin Enenfachtus met haar zeven miljard etherische
zielen, waarop Lika en zijn scharen miljoenen kransen en aandenkens omlaag wierpen en 
ondertussen smolt de muziek van de beide sferen samen ter ere van Jehovih. Van hier, naar de 
overkant, bedroeg de afstand drie miljoen mijl.

7. Al die tijd tevoren stond de rode ster in de hoogte, naar boven neigend, maar begon hier in 
horizontale Iijn stil te staan, glanzend met een stralender vuur. En op de route die Lika's airavagna 
zou volgen, had de Godin Enenfachtus van tevoren een honderdduizend vuurkolommen opgericht 
om hem en zijn gezelschap te eren; met grote achting beantwoordden Lika en zijn scharen dit met 
heilige groeten.

8. Daarna kwamen de ji'ay Wouden van Hogobed, drie miljoen mijlen in doorsnee, en gesloten 
wegens tekort aan etherische lucht en inspiratie. Hier bevond zich de provincie Arathactean waar de
God Yew-Sin woonde, met dertig miljard pas verrezen bruiden en bruidegoms van de ster Kagados. 
Over deze streken spoedde Lika zich snel voort, en vervolgens naar de open zee Amatapan, aan de 
Vashuaanse Wegen.

9. Dan een tocht van twee miljoen mijl in de onbewoonde gewesten van Samma waarna hij Chinvat 
bereikte, de brug op de grens van de aardvortex buiten de omloopbaan van de maan.

10. En zonder te stoppen ging het in benedenwaartse richting rechtstreeks naar de snel wentelende 
aarde, waarvan de snelheid driekwart miljoen mijl per dag bedroeg. Door de hoogzwevende 
plateaus van atmosferea kwam Lika met zijn vuurschip, met zijn scharen van achthonderd miljoen; 
als een meteoor kwam zijn schip, groot als een continent.

HOOFDSTUK VIII

1. Met zijn airavagna en zijn achthonderd miljoen personen streek Lika neer op het onbewoonde 
plateau Theovrahkistan, machtig en breed als de aarde, hoog boven de landen van Jaffeth, Vind'yu 
en Arabin'ya. Hier legde hij zijn vuurschip vast en kwamen zijn scharen naar buiten om een hemels 
koninkrijk te stichten. Lika zei:

2. Ik hoor Uw stem, O Jehovih; Uw hand is op mij; in Uw wijsheid en macht zal ik de grondslagen 
leggen van Uw koninkrijk in deze hemelen.

3. Jehovih zei: Roep uw Rapon scharen, uw metgezelhoofden; bouw ruim uw troon voor hen en u. 
En breng het terrein voor de hoofdstad in vorm en plaats uw hoge raad, de miljoen gekozenen, naar 
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de vier windstreken van de hemelen der aarde.

4. Daarna gingen de legioenen aan het werk en bouwden een hemelse plaats voor Jehovih, en 
noemden die Yogannaqactra, het huis van Lika en zijn achthonderd miljoen.

5. Jehovih riep uit het licht van de troon die Lika bouwde, en Hij zei: Lika, Mijn Zoon, u moet alle 
dingen nieuw bouwen op de aarde en in de hemelen van de aarde, net alsof er nooit iets geweest 
was. Stuur uw boodschappers in een otevan naar het geruïneerde gebied van Mijn beminde, de God 
van Craoshivi, en breng hem en zijn duizend begeleiders naar uw plaats.

6. Daarop werd er een otevan uitgezonden, goed bemand, en precies op tijd keerde die terug en 
bracht God naar Yogannaqactra, waar hij met grote vreugde werd ontvangen en begroet in Jehovih's
naam.

7. Lika zei: Spreek, O God, want ik ben gekomen om deze hemelen over te geven aan Jehovih's 
heerschappij; hoe staat het met het licht en de duisternis van de hemelen en de aarde die aan uw 
hoede zijn toevertrouwd, in Jehovih's naam?

8. God zei: Helaas, wat kan ik zeggen? Kijk, mijn koninkrijken zijn uiteengevallen en verdwenen. 
Ik heb niets om trots te zijn op wat Ik gedaan heb in de hemel of op de aarde. Er kwam een 
buitengewoon grote duisternis over mijn volk, gedurende zo'n vijftienhonderd jaar! Uw dienaren 
werden overmeesterd, hulpeloos en opgegooid als kaf voor de wind.

9. Lika zei: Hoeveel Goden? Hoeveel dans van duisternis? Waar zij mijn oprechte Goden 
heengegaan?

10. God zei; Er zijn vier Goden naar etherea opgestegen met hun scharen, door smart gebroken, 
trouwe Goden. Vier dans zijn gekomen en gegaan; zo zwak en klein als een zuchtje wind, want de 
duisternis veegde ze weg. In Savak-haben, in etherea vertoeven uw Goden.

11. Jehovih's licht viel op de troon, en Zijn Stem kwam uit het licht en zei: Stuur, O Mijn Zoon 
Lika, vier pijlschepen naar Savak-haben, met honderdduizend begeleiders voor Mijn oprechte 
Goden, en breng hen naar Yogannaqactra.

12. Vervolgens stuurde Lika vier pijlschepen met zijn vlugge boodschappers en honderdduizend 
begeleiders, om de vier ontdane Goden terug te brengen.

13. God zei: Duizenden miljoenen engelen van de duisternis overstromen de hadan-gewesten; en er 
kruipen er net zo veel rond op de lage aarde. De'yus, de valse Heer God, is in de hel geworpen, een 
hel die zo groot is dat niemand zijn plaats van kwelling kan benaderen. Te-in, de valse God, de Joss,
is ook in de hel gegooid; evenals Sudga, de valse Dyaus; en zo ook al de valse Goden die de aarde 
omringden; hun koninkrijken verkeren in anarchie.

14. De namen Heer, en God, en Dyaus, en De'yus, en Zeus, en Joss en Ho-Joss en vele andere zijn 
achtbaar geworden op de aarde! Niet alleen werkten de verraders om de Grote Geest uit de weg te 
ruimen, maar ook om zichzelf te vestigen als mens-Goden, in staat tot scheppen; ja, de Schepper 
van hemel en aarde in eigen persoon!

15. Lika zei: Luister dan naar de Stem van Jehovih! Omdat ze Mij opzij gezet hebben en zich 
aanmatigden Scheppers te zijn onder de namen God, en De'yus, zal Ik de persoon van God en 
De'yus verheerlijken voor het begrip van de mens.
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16. Vanaf deze tijd gedurende drieduizend jaar zal de mens op aarde niet beperkt zijn tot de ene 
naam Jehovih, of Eolin, of Eloih, maar God aanbidden, of Heer, of De'yus, of Zeus, of Dyaus, of 
Joss, of Ho-Joss. Want zie, sinds deze mensen zichzelf in hellen hebben geworpen, zullen de 
geesten van de verrezenen noch hen noch hun koninkrijken aantreffen. En u moet de stervelingen 
duidelijk maken dat alle eerbiedwaardige namen behoren bij de Eeuwig Tegenwoordige, wiens 
Persoon de geest en substantie is van alle dingen. En als ze aan u vragen: Wie is Dyaus, of wie is 
God of wie is Joss, moet u zeggen: heeft hij niet gezegd: Zie, ik ben de Schepper van hemel en 
aarde! en Ik zeg u, dat Hij de Eeuwig Tegenwoordige is, het Allerhoogste Ideaal.

17. Maar deze slavernij zal over hen komen: de oogst binnen te halen die zij gezaaid hebben. Omdat
iemand gezegd heeft: Bouw een piramide, en uw God zal komen en daarin wonen, gelijk een man 
in een huis woont; hij zal gebonden zijn zolang de piramide blijft staan. En een ander heeft gezegd: 
Zie, uw God heeft de gelijkenis van een man, en hij zit op een troon in de hemel; hij zal gebonden 
zijn terwijl zijn geloof op de aarde verder leeft.

18. Omdat zij een valsheid op de aarde gezaaid hebben, is de oogst van hen. En totdat zij hun gehele
oogst hebben binnengehaald, zullen zij niet naar Mijn etherische werelden opstijgen.

HOOFDSTUK IX

1. Toen de andere vier Goden kwamen, de oprechte Zonen van Jehovih die door De'yus en zijn 
mede valse Goden in de lagere hemelen verslagen waren, kwam het licht van Jehovih opnieuw 
boven Lika's troon. Jehovih zei:

2. Ik laat het kwade niet over het goede triomferen anders dan voor korte perioden; en vroeg of laat 
verheffen Mijn rechtvaardige Zoons en Dochters zich en verheugen zich in hun beproevingen die Ik
over hen liet komen. Laat geen mens of engel zeggen omdat er dit of dat gebeurt: Kijk, Jehovih 
slaapt op Zijn post! of kijk, Jehovih is de schepper van het kwaad, of is onmachtig om het af te 
wenden.

3. Mijn tijden zijn niet als de tijden van mensen of engelen; noch val Ik onder het oordeel van de 
mensen voor wat goed en kwaad betreft. Als de rijkdom van een welgesteld man gestolen wordt, 
zeggen de stervelingen dan niet: Arme man, Jehovih heeft hem rampspoed bezorgd! Want zij 
beoordelen Mij door hetgeen zij als leed beschouwen. Maar zij zien niet in dat Ik naar de ziel van de
mens kijk met betrekking tot wat goed voor hem is. En als de moordenaar de koning heeft 
doodgeslagen, zeggen ze: Hoe heeft een goede Schepper dit kunnen doen? Want Zij beschouwen de
natie of het probleem van iets niet anders dan voor de betreffende dag geldend; noch overwegen zij 
wat Ik doe voor de zielen van vele naties, door een kleine handeling.

4. Want alle mensen in de hemel en op aarde zijn Mijn eigendom; zijn als bomen in Mijn 
boomgaard, en Ik snoei hen niet voor het leven van de takken, maar voor het nut van de hele 
boomgaard, en voor de oogst die later volgt.

5. Ik schiep het leven, en Ik neem het leven weg; op Mijn eigen manier handel Ik met Mijn 
eigendom. Ik zend de nacht om op de dag te volgen; de wolken om af te wisselen met de 
zonneschijn. En evenzo geef Ik de tijden van dan (licht) aan Mijn atmosferische hemelen, om 
gevolgd te worden door perioden van duisternis.

6. Door deze veranderingen leren stervelingen, engelen en Goden tegen de elementen van Mijn 
werelden te strijden en ze te overwinnen.
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7. De oprechte Goden zeiden: Wij huilen in Uw bijzijn, O Jehovih. Langdurig en zwaar werkten wij
in de ons toebedeelde perioden; wij waren hulpeloze getuigen van de grote duisternis die over de 
inwoners van hemel en aarde kwam.

8. Lika zei: Aan jullie vijven, oprechte Goden die gezwoegd hebben in de duisternis van de aarde en
haar hemelen, geef ik jullie vroegere namen terug voor de tijd van de dageraad, waarna ik jullie 
allen zal verheffen, met jullie geheel herstelde koninkrijken, en jullie zullen erfgenamen zijn in mijn
Nirvanische hemelen, in vrede en rust.

HOOFDSTUK X

1. De namen van de vijf Goden luidden: Ane, Jek, Lay, Oal en Yith. Lika zei tegen hen: Jullie zijn 
voorheen tot Goden gekroond; kom naar de voet van Jehovih's troon, want ik zal jullie kronen met 
nieuwe namen.

2. Toen zij op de aangewezen plaats waren gekomen, vervolgde Lika: Zet mijn kroon op uw hoofd, 
en spreek in Jehovih's naam in dat werk dat ik u opleg; Jehovih in Ane, Jehovih in Jek, Jehovih in 
Lay, Jehovih in Oal, Jehovih in Yith.

3. En daarop kroonde Lika hen met een band op het hoofd waarin gegrift stond: Inane, Injek, Inlay, 
Inoal en Inyith; Panische namen die hun rang aanduidden en het tijdperk van de aarde waarin deze 
dingen gebeurden.

4. Lika zei: Aan ieder geef ik van mijn etherische scharen tien miljoen werkers voor de periode van 
de dageraad. En dit is het werk dat ik u toebedeel: Voor Inane om naar de aarde omlaag te gaan, 
naar het land Vind'yu, en de inspirator te zijn voor mijn sterfelijke zoon Capilya en zijn volgelingen.
Voor Inlay, om naar de aarde omlaag te gaan, naar het land Jaffeth, en de inspirator te zijn van mijn 
zoon Chine en zijn volgelingen. Voor Inoal, om naar de aarde omlaag te gaan naar het land Egupt, 
en de inspirator te zijn van mijn zoon Mozes en zijn volgelingen. En jullie drieën moeten de vrede 
en veiligheid herstellen voor de Faithists in deze grote delen van de aarde. En u, Inoal, zult Mozes 
en de Faithists uit het land Egupt brengen, en vorm geven aan hun trek naar het westen; want zij 
zullen rondom de aarde trekken en dit voltooien tegen de tijd van Kosmon.

5. Voor Injek, om naar de aarde omlaag te gaan, naar Parsi'e en Heleste, en ervoor te zorgen dat 
deze mensen de slaven, die Faithists zijn, bevrijden en hen moet u inspireren om naar Mozes en zijn
volk te emigreren. Voor Inyith om naar de aarde omlaag te gaan, naar Jaffeth, Vind'yu en Arabin'ya 
om de verspreide Faithists in die landen te inspireren om samen te komen, bij de grote lichten, 
Capilya, Chine en Mozes.

6. En jullie zullen werkers uit mijn scharen meenemen, die ik uit etherea meebracht, en tezamen 
arbeiden als één man. En wanneer de dageraad geëindigd is, zullen jullie je hierheen begeven om 
verheven te worden naar mijn etherische koninkrijken. Niettemin moeten jullie Jehovih's 
uitverkorenen niet alleen laten, maar voorzien in engelopvolgers voor hen. En hiermee geef ik jullie
een nieuwe wet voor al mijn engelscharen die hierna bij de Faithists op de aarde zullen wonen, 
hetgeen is dat er door de terugkerende scharen altijd voor opvolgers zal worden gezorgd voordat zij 
vertrokken zijn; want de Faithists zullen gedurende lange tijd niet meer alleen gelaten worden.

7. De vijf gekozenen zeiden vervolgens: In Uw naam en wijsheid en kracht, O Jehovih, gaan wij 
voort in vreugde om Uw geboden te vervullen. Omdat wij de aarde kwijtraakten, hebt U het ons in 
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handen gegeven om haar te verlossen en U te verheerlijken!

8. En daarop kondigde Lika een dag van ontspanning af, dus konden de scharen gekozen worden, 
de vijftig miljoen, en de maarschalken gingen aan het werk en hielpen de gekozenen.

9. Tijdens de recreatie legden de atmosferiërs aan de etheriërs uit hoe de landen van de aarde 
gelegen waren en de daarbij behorende hemelen. En toen, na een poos van gebed en zang, en een 
poos van dans, werd de recreatie gesloten.

10. Nadat het werk was hervat, groetten de vijf gekozenen met hun scharen voor de troon van 
Jehovih, trokken zich vervolgens terug en begaven zich naar de vaartuigen die tevoren 
gereedgemaakt waren voor hen, gingen aan boord en vertrokken naar de aarde.

HOOFDSTUK XI

1. Jehovih sprak tot Lika en zei: Stel nog meer dienaren voor Mij aan voor de overige grote 
gebieden van de aarde, en voor de eilanden in de oceanen van de aarde; en geef hen elk tien miljoen
van Mijn dienaren die u meebracht uit Nirvana. En zij zullen omlaag gaan temidden van de 
stervelingen, en door inspiratie en op andere manieren de verspreide Faithist die Mij vereren in 
groepen bijeenbrengen en uw dienaren moeten ook voor opvolgers zorgen die na hen komen om bij 
de stervelingen te blijven, en de wachtperiode kort voor hen houden opdat zij daar niet vermoeid 
van zullen worden.

2. Vervolgens benoemde Lika T'chow, N'yak, Gitchee, Guelf, Ali en Siwah en wees hen 
verschillende gebieden van de aarde toe, hij gaf hen ieder tien miljoen van de scharen uit de 
Oriaanse werelden. En zij werden op dezelfde manier gekozen als de voorgaanden; en ook zij 
groetten en vertrokken naar de aarde.

3. Wederom sprak Jehovih in het licht van de troon: Omdat er velen zijn gestegen in wijsheid en 
waarheid, wil Ik Theovrahkistan als Mijn heilige plaats voor hen hebben; en het zal het gewest zijn 
voor Mijn bruiden en bruidegoms bij de verrijzenis van de dageraad. Maar op het eind daarvan 
moet het gedeeld en onderverdeeld worden opdat niemand Mijn standplaats zal kunnen vinden. 
Want het is gebeurd dat de mens op de aarde de naam van één van Mijn hemelen hoorde en die 
verheerlijkte en daarnaar trachtte op te stijgen, maar naar geen andere hemel.

4. Omdat Mijn oprechte Goden in de vroege tijden de mens over Hored leerden, verlangde de mens 
naar Hored. Waarop Mijn vijanden, de valse Goden, stuk voor stuk uitriepen: Zie, mijn hemelse 
plaats is Hored! Ik ben de Almachtige heerser! Kom hierheen, naar mij toe. Want, op deze wijze, 
werd de naam die Ik in vertrouwen gaf, wederrechtelijk in bezit genomen en tot een valstrik 
gemaakt om Mijn aardgeborenen te binden.

5. En Ik zal niet langer een naam van een van Mijn hemelse plaatsen aan de stervelingen geven; ook
zal hen niet geleerd worden van andere hemelen dan de hogere en de lagere hemelen, hetgeen Mijn 
etherische en Mijn atmosferische hemelen zal aanduiden. En door deze uitdrukkingen zal de mens 
op de aarde gewaarborgd zijn tegen de listen van valse hemelse heersers.

6. En de mens zal bemerken wanneer engelen of mensen of Goden zeggen: Kom tot mij en ik zal u 
van mijn hemelse koninkrijk geven!, dat zij vals zijn, en slechts tirannen die Mijn volk willen 
knechten. Maar als zij zeggen: Ga uit, dien de Grote Geest en niet mij, want ik ben slechts een man 
als u bent! dan zal men weten dat zij van Mijn Nirvanische scharen zijn.
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7. En als zij zeggen: kom naar deze hemel of die hemel, want bij mij alleen is verrukking, zal dit 
tegen hen getuigen. Maar indien zij zeggen: Werkelijk, Jehovih is met u; cultiveer uzelf in Hem, en 
u zult genoegen vinden in alle werelden, dan zal het getuigen dat zij uit Mijn geëmancipeerde 
hemelen komen.

8. Lika zei: Zeventig nieuwe koninkrijken moeten jullie stichten in de laagste hemel, waar jullie 
opnieuw moeten beginnen met scholen en colleges en werkplaatsen, om de geesten der doden de 
vereisten voor de verrijzenis te leren.

9. Tweehonderd miljoen van mijn Oriaanse engelen zullen toegewezen worden aan deze zeventig 
hemelse plaatsen en tijdens de dageraad zal het hun werk zijn om deze geboden uit te voeren. En zij
moeten zorgen voor opvolgers na hen die het werk voor een volgende periode zullen voortzetten; en
zij moeten weer voor volgende opvolgers zorgen, enzovoorts, zelfs tot aan de komst van het 
Kosmon tijdperk.

10. Toen koos Lika de tweehonderd miljoen engelen en verdeelde hen in zeventig groepen en 
gezelschappen rondom de aarde, in de laagste hemel, en nadat zij naar behoren van officieren 
voorzien en georganiseerd waren, groetten zij voor de troon van Jehovih en vertrokken naar hun 
diverse plaatsen.

11. Daarop kwam de stem van Jehovih tot Lika en zei: Zie, van uw vijfhonderd miljoen zijn er nog 
honderd vijfenzeventig miljoen van over. Dit is derhalve het werk dat u hen op zult dragen: Zij 
moeten van het ene eind van hada naar het andere gaan en zo al de hellen van de valse Goden 
verlossen terwijl zij voortgaan; de knopen daarvan ontwarren en zorgen voor een doorgang voor de 
druja's naar een groot plateau. Want zoals de valse Goden begonnen in een bondgenootschap, zal Ik 
ze terugbrengen in bondgenootschap ja, zelfs zij allen die in de hel geworpen zijn. En u zult hen 
veilig aanvoeren; en wanneer zij zo gevestigd zijn, zullen u en uw Rapon scharen gaan en hen 
verheffen en overbrengen naar het a'ji Woud van Turpeset, waar zij gehuisvest zullen worden en aan
een nieuw leven van gerechtigheid en liefde zullen beginnen.

12. En Anuhasaj, de vroeger gekroonde Heer God, zal boven hen staan; en Osiris en Sudga en Te-in 
en al de andere verbonden Goden zullen onder hem staan; want net zoals deze Goden eraan werkten
om Mij opzij te zetten, geef Ik ze nu hun oogst.

13. Vervolgens stelde Lika de honderd vijfenzeventig miljoen etheriërs in dienst, voorzag hen van 
officieren en stuurde hen naar de hadan gebieden van de aarde om de hellen daarvan te bevrijden.

14. Jehovih zei tegen Lika: De rest van uw achthonderd miljoen moet in Theovrahkistan blijven, 
want het werk hier is voldoende voor hen. En dus bleven zij.

HOOFDSTUK XII

1. De Rapon scharen verlangden ernaar Ahura te zien en dus stuurde Lika een pijlschip met 
honderdduizend engelen, behoorlijk aangevoerd, naar Varapishanaha, naar Ahura, en verzocht hem 
te komen voor een bezoek van tien dagen en zijn begeleiders mee te nemen.

2. En zo gebeurde het dat Ahura naar Theovrahkistan kwam, waar hij met grote eer werd ontvangen
en begroet onder het Teken: MORGEN VAN JEHOVIH'S LICHT, en hij op zijn beurt antwoordde 
in het Teken: Mijn Woorden zullen Zijn Zoons en Dochters dienen!
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3. Lika kwam omlaag van de troon, groette Ahura en zei tegen hem: Kom, en ga in het midden van 
de troon staan, opdat uw stem de heilige raad mag behagen.

4. Ahura besteeg, samen met Lika, de troon en toen de laatste was gaan zitten, liep Ahura naar het 
midden en groette de heilige raad met het Teken Vuur en Water, en sprak hij:

5. Omdat U, O Jehovih, mij geroepen hebt in het Teken van de Morgen van Uw Licht, heb ik mij in 
Uw bijzijn verheven, om tot Uw Zoons en Dochters te spreken.

6. Maar hoe moet ik mijzelf reinigen, O Vader! Ik ben als iemand die een verborgen geraamte had, 
waarvan de schuilplaats wordt afgebroken. Omdat ik door U levend op de wereld geschapen werd, 
waarom zou ik U dan niet eeuwig verheerlijkt hebben? Dit heb ik mijzelf al de dagen van mijn 
leven afgevraagd; maar het was U de moeite niet waard mij op mijn weetgierigheid te antwoorden.

7. Toen ik nog jong was in het leven, riep ik het uit tot U en klaagde omdat U me niet wijs maakte. 
Ik zei: Kijk eens, U schiep al de dieren op het aardoppervlak en die weten meer dan ik wist op de 
dag dat ik geboren werd. Ja, ik wist niet waar ik voedsel kon vinden, noch kon ik op mijn benen 
staan, maar ik lag neer zoals ik werd neergelegd door mijn voedster.

8. Zelfs aan de lammeren, en de kalveren en de jonge hengsten gaf U groter wijsheid en kracht dan 
U aan Uw dienaar gaf. Ik zei: Waarom zou ik U dan verheerlijken of liederen zingen voor Uw eer? 
Waarom zal ik tot U bidden; Uw wegen zijn onveranderlijk en Uw Stem antwoordt mij niet.

9. U bent leeg als de wind; u bent noch een persoon, noch wijsheid, noch onwetendheid. En wat Uw
dienaren betreft die zeggen dat ze Uw Stem horen, ze zijn gek! Ik zei: Hoe kan iemand U horen? 
Het is de gedachte van hemzelf die hij hoort. Hoe kan iemand U zien? Het is de gedachte uit 
hemzelf die hij waarneemt.

10. En U liet me sterk worden wat kracht betreft, en wijs uit mijzelf, zelfs terwijl ik tot U geroepen 
had in mijn ijdelheid. Ja, ik was trots op mezelf; en wat U betreft, ik probeerde U aan alle kanten te 
weerleggen. En het waardeloze van te bidden tot U deed ik duidelijk uitkomen als een grote 
ijdelheid. Ja, ik hunkerde naar wijsheid teneinde te laten zien dat U noch wijs noch goed was. En 
daartoe schonk U mij ook. En ik werd verwaand in het verbergen van mijn verwaandheid, zelfs 
vanuit mijn eigen verstand, opdat ik mijn zin zou weten te krijgen.

11. Ik wees naar de dwaas en zei: kijk, een zoon van Jehovih! Ik wees naar een woestijnachtige 
plaats en zei: Kijk eens, Jehovih's vruchtbare aarde! Naar de berg wijzend die uit rotssteen bestaat 
en kaal is, zei ik: Kijk, hoe Jehovih Zijn werk heeft afgemaakt! En van de slechte man die zijn 
broeder vermoordde, zei ik: Jehovih, goed in het ene, goed in alles!

12. Maar ik kende de hand niet die op mij lag; U antwoordde iedere dag op mijn gebed. Ja, ik 
waagde het U met mijn ogen te oordelen, en mijn oren, en mijn eigen verstand. Op de plaats waar ik
mij bevond oordeelde ik U en Uw werken, O Jehovih! En de sluwheid van mijn redeneren verkreeg 
toejuiching; door vleierij raakte ik opgeblazen. En ik achtte mijn oordeel terecht; en wie ook niet 
zag als ik het zag, veroordeelde of beklaagde ik; ja, ik snakte naar gezwollen taal opdat ik ze aan de 
kaak kon stellen met hun dwaasheid.

13. En ook hierin antwoordde U mij door vrijuit te schenken; en mijn woorden werden geacht grote 
en wijze woorden te zijn. En ik werd wijd en zijd geciteerd en geprezen. Ja, ik bracht goede werken 
in praktijk, opdat ik aan anderen kon laten zien, dat, zelfs in zo'n geval, geloven in U ijdelheid was 
en verspilling van gezond verstand.
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14. Ja, ik hunkerde naar geld en grote schatten zodat ik weldadig voor anderen zou kunnen zijn, 
waardoor mijn eigen filosofie het allerhoogste mocht lijken. En zelfs hierin vergold U mij met grote
rijkdom en ruime middelen; en door mijn goede werken voor anderen gedaan werd ik toegejuicht 
als een grote en goede God boven alle anderen.

15. Ik hunkerde naar een hemels koninkrijk opdat ik mijn grote wijsheid en macht kon bewijzen aan
duidenden miljoenen; want ik beklaagde hen van wie ik dwaas genoeg dacht dat zij in duisternis 
verkeerden met betrekking tot U. En juist U, O Jehovih, sneed mij niet af, maar gaf me een groot 
koninkrijk met zeven miljard zielen!

16. En ik leerde hen mijn filosofie, dat er niets boven hen bestond; dat U, O Jehovih, niet zag, niet 
hoorde, niet antwoordde. Ja, ik maakte mijn wil almachtig opdat ik hen van U af zou kunnen 
snijden. Maar wee mij.

17. Ik was als de sylfide uit vroeger dagen, die in de muziekinstrumenten sloop en ze ontstemde. 
Mijn koninkrijk was verdeeld in zeven miljard filosofen, ieder ander gek in eigen ogen, en op een 
andere manier. Er bestond geen harmonie tussen hen. Ja, zij vormden een koninkrijk van snauwers 
en vloekers! Ik had de stemvork weggehaald, want ik had U uitgebannen, O Jehovih! Mijn eigen 
filosofie had dit allemaal veroorzaakt.

18. Aangezien ik mezelf opwierp als de Allerhoogste, gaf U me mijn zin; en ik werd de hoogste 
God van mijn volk. Ja, in het begin juichten ze mij toe, maar naderhand wierpen ze al hun 
tegenslagen en verwensingen op mij. Met niets in de hemel of op aarde kon ik hen tevredenstellen; 
noch kon ik hen van mij af doen keren, want ik had ze met mijn grote beloften aan mij gebonden.

19. Ik werd als iemand die in een wolk zit, vanwege de grote last op me en met dat al de angst. En 
toch, O Jehovih, vergat U mij niet, maar zond de woorden van Uw Goden naar mij toe, mij 
smekend wat ik moest doen opdat ik tijdig gered zou kunnen worden. Maar hoe kon ik naar U 
luisteren, O Jehovih, of naar Uw Goden luisteren? Zie, mijn trots had me verzwolgen, ik werd aan 
alle kanten omsloten, omdat ik u tevoren had ontkend, moest ik U nog steeds ontkennen.

20. Toen kwam er nog grotere duisternis over mij; Uw licht werd versperd door de muren die ik 
tegen U had opgetrokken; ik had mezelf werkelijk van U afgesneden. Vervolgens kwam de slag, 
alsof hemel en aarde uiteengerukt werden! Ik werd in de afgrond geworpen; mijn koninkrijk was op
mij! Het leiderschap en de ijdelheid die ik gezaaid had, had mij in de hel geworpen! Ik was in de 
dood, maar kon niet sterven!

21. Ik werd in een knoop gebonden; smerig stinkende slaven werden aan me vastgeketend, 
miljoenen van ze, tientallen miljoenen; en de pijlen van hun verwensingen doorboorden mijn ziel; 
ik was als iemand die verscheurd en in zout verpakt werd; gesmoord en verstikt door smerige 
dampen. Maar toch, U, O Jehovih, verliet mij niet, maar hield mijn verstand vast opdat het niet in 
chaos vervloog.

22. En Uw Stem kwam tot mij in de tijd van mijn kwellingen; kwam als het bewijs van de 
Allerhoogste! Het was alsof ik zelf tegen mijzelf sprak en zei: Hij die immer alle dingen wegwerpt, 
kan nooit in de hel gebonden worden; hij die hunkert en vasthoudt, legt reeds de grondslag voor 
kwellingen.

23. En ik riep uit tot U, O Jehovih, en ik zei: O, had ik maar niets bezeten! Geen talenten, geen 
sluwheid, geen filosofie. Dat ik deze stakkerds gezegd had naar U te gaan, O Jehovih! O, had ik hen
toch verteld dat U alleen ze kon zegenen of in hun behoeften voorzien! Maar ik streefde ernaar ze te
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leiden en zie, ze zijn op mij gekomen!

24. O, kon ik maar van ze bevrijd worden. Zodat ik mijn vroegere jaren in tegengestelde richting 
kon gaan; niets bezittend, nergens naar hunkerend, maar het recht om U te dienen, O mijn Vader!

25. U zond Uw Goden in de diepten der hel en zij verlosten mij. En ik legde een eed voor U af, O 
Jehovih, om U eeuwig te dienen. En U gaf mij werk, en ik boog mijzelf neer om voor Uw druja's te 
werken, met al mijn wijsheid en kracht tot in eeuwigheid! En Uw hand kwam over mij en gaf mij 
grote kracht; kracht zelfs over mijn eigen ziel om gelukkiger gedachten te scheppen.

26. Waarom zou ik U niet loven, O mijn Vader? U gaf mij vrijheid op al mijn wegen, en antwoordde
mij overeenkomstig mijn wensen. Niet eenmaal hebt Ge U van mij afgekeerd noch mij leed gedaan;
maar vanwege mijn eigen ijdelheid sneed ik mijzelf van U af. Ja, U hebt mij getoond dat U te 
verheerlijken de grondslag is van het hoogste geluk; U toe te zingen is het grootste genoegen; U te 
loven is de hoogste wijsheid.

27. Hierna stopte Ahura even met zijn toespraak en, nog altijd in het midden van de troon staand, 
barstte hij in tranen uit. Even later zei hij:

28. Anuhasaj was mijn goede vriend. Hij was degene die sindsdien de naam De'yus aannam en 
zichzelf naderhand als de Schepper bekendmaakte. Ik huil uit medelijden met hem. Nu is hij in de 
hel!

29. Hij was mijn beste vriend ten tijde van mijn duisternis. En nadat ik uit de hel bevrijd was, kwam
hij en werkte met mij, vol berouw en liefde. Vaak rustten we uit in elkaar’s armen. Naderhand 
reisde hij wijd en zijd in Uw grote hemelen, O Jehovih. Jehovih zei: Ik bracht de aarde uit de 
etherische bergen van Ocgokuk, voorbereid voor Mijn vier Zoons, Abram, Brahma, Po en 
Eawahtah. En Ik gaf de aarde het getal 100, want zij was tot volheid gekomen.
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afb.18 De Aarde in Ocgokuk

30. En toen hij terugkeerde naar zijn aardse hemelen, zocht hij me niet op. En ik was gebroken door
verdriet vanwege mijn grote liefde voor hem. Vervolgens stichtte hij zijn hemelse plaats en noemde 
die Hored. En ik riep uit tot U, O Jehovih, voor wat betreft welke boodschap ik naar hem toe zou 
sturen, want ik voorzag dat zijn koninkrijk uiteen zou vallen en hijzelf uiteindelijk in de hel zou 
belanden.

31. En U gaf me de vrijheid om hem een boodschap te zenden op mijn eigen manier. En in de pijn 
van mijn gebroken hart zond ik hem een boodschap, in wezen zeggend: Ik koester niet langer enige 
liefde voor je! En ik berispte hem en maakte hem verwijten omdat hij mij niet op kwam zoeken, om
mijn brandende liefje te belonen. En ik voorspelde hem de grote duisternis en de hel die over hem 
komen zou, zoals het nu is.

32. Nu heb ik er spijt van, O Jehovih, dat ik hem zo'n boodschap stuurde! Bijna tweeduizend jaar 
lang was mijn boodschap mij als had ik een levende, vurige knol verzwolgen!
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33. Ahura eindigde. Lika sprak en zei: Omdat u gepleit hebt voor De'yus, hebt u de aandacht van de 
etherische scharen op hem gericht. Ik wijs u het herstel toe van De'yus, alias Anuhasaj. Mijn 
scharen zullen u op het geschikte moment naar de hel brengen waar hij gebonden is, en u zult de 
eerste zijn om hem te ontvangen.

34. Lika kondigde vervolgens een dag van ontspanning af, want er waren miljoenen etheriërs die 
Ahura wilden zien om hem te begroeten met liefde en lofprijzing.

afb.19 De aarde in Kas'kak

afb.19 Jehovih zei: Opdat Mijn Goden konden leren hoe de elementen van Mijn hemelen meester te
worden, bracht Ik de aarde in het etherische Bos van Kas'kak. En zie, engelen en stervelingen vielen
in de duisternis. En Anuhasaj vestigde de namen Heer God en De'yus (Dyaus) (Deity-Godheid) als 
eerbiedwaardig op de aarde. Voor die tijd vereerde de mens Mij met de uitdrukking Grote Geest. En
de mens bouwde de grote piramide als een monument van zijn eigen duisternis.
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HOOFDSTUK XIII

1. Lika sprak voor de Rapon scharen en zei: Zie, de scharen van werkers zijn toebedeeld aan hun 
plaatsen.

2. Laat ons aanpakken, en de aarde en haar hemelen onderzoeken. Het is terecht dat mijn 
inspecteurs haar land en water in ogenschouw nemen, tezamen met al het levende daarop en daarin, 
en speciaal wat betreft elke man, vrouw en kind, en de periode van volwassenheid voor hen, en de 
jaren van de geslachten der mensen.

3. En de mens die uit de aarde is voortgebracht zal geteld worden; en de graad van zijn verstand 
bepaald; en de aard van zijn verlangens en streven moet vastgesteld worden; deze verslagen zullen 
gekopieerd en gestuurd worden naar de Oriaanse koninkrijken, voor de beraadslagingen van de 
hoofden, opdat zij kunnen bepalen over de benodigdheden van de aarde, en wat betreft de aard 
waarin haar baan bezaaid moet worden met licht en duisternis voor de uiteindelijke vervolmaking 
van haar zielenoogst.

4. En de hemelen van de aarde moeten onderzocht worden, wat betreft de geesten van de doden; en 
hun graden moeten aangetoond worden, tezamen met hun verlangens en streven; de lengte van de 
plaatsen van hun voorzieningen. En er moet een afschrift van zo een verslag gemaakt en ook 
verstuurd worden naar de Oriaanse hoofden, voor hun beraadslagingen.

5. En de plateaus van de aardse hemelen moeten ook gemeten en geteld worden, en hun plaats in 
kaart gebracht en opgetekend worden. En de afschriften daarvan moeten ook naar de Oriaanse 
hoofden gestuurd worden opdat zij kunnen bepalen wat betreft de benodigde veranderingen daarin 
en daarop.

6. Gedurende deze tijd dat ik afwezig ben van Theovrahkistan, benoem ik Havralogissasa als vice- 
Godin in mijn plaats. Wat vindt u daarvan, Havralogissasa? Ze zei: De wil van Jehovih en de uwe 
zal geschieden. Het verheugt mij.

7. Daarop verzocht Lika Havralogissasa naar de troon te komen en stelde haar in dienst als vice- 
Godin van Theovrahkistan. En daarna gaf Lika aanwijzingen over de uitbreiding van zijn hoofdstad 
Yogannaqactra, en het vergroten van de plaatsen voor ontvangst van de hogere graden; die werden 
allemaal naar behoren voorzien van de personen die de opdrachten moesten uitvoeren.

8. En nu sprak Lika tot Ahura en hij zei: Zie u zult terugkeren naar uw koninkrijk Varapishanaha, 
want als Ik daarheen kom op mijn reis zal ik uw scharen laten verrijzen als bruiden en bruidegoms 
naar de etherische koninkrijken, uw werk is welgedaan; uw glorie is de glorie van duizenden 
miljoenen! Moge de liefde, wijsheid en kracht van Jehovih met u zijn, nu en tot in eeuwigheid!

9. Daarop groette Ahura, en hij werd op zijn beurt gegroet toen hij naar voren kwam en de 
maarschalken bereikte, die hem vandaar begeleidden naar het pijlschip, waarin hij aan boord ging 
en vertrok.

HOOFDSTUK XIV

1. Precies op tijd werd Lika's otevan voltooid en hij en de Rapon scharen, alsmede een miljoen 
sterke schare als begeleiding om de nodige onderzoekingen en optekeningen te doen, gingen aan 
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boord van het schip en vertrokken op zijn twee jaar durende tocht rondom de aarde en in haar 
hemelen.

2. De aarde heeft genoeg aan haar eigen geschiedenis; en de kaarten van het land en het water; en 
het aantal inwoners; en de levende schepselen op de aarde en in de wateren daarvan; die zich in de 
bibliotheken van de aarde bevinden. Derhalve volstaat het dat de openbaringen van de hemelen op 
het oppervlak van de aarde, waarvan de verslagen zich in de bibliotheken van de hemel bevinden, 
aan het licht gebracht zullen worden voor de generaties van de mensen uit de aantekeningen van 
Lika, de Zoon van Jehovih.

3. Dit is dus een samenvatting over de atmosferische hemelen in die tijd, te weten: in de hellen van 
Hored, met Anuhasaj, alias De'yus, veertig miljard engelen.

4. In de hellen van Te-in, acht miljard; in de hellen van Sudga, twaalf miljard; in de hellen van 
Osiris, zeventien miljard.

5. In de kleine hellen in andere delen van hada bevonden zich alles bij elkaar veertien miljard 
engelen.

6. Deze eenennegentig miljard waren niet allemaal gebonden in hun diverse hellen; meer dan dertig 
miljard van hen zwierven rond, van de ene hel naar de andere, vaak in troepen van zo'n duizend 
miljoen.

7. En soms daalden zulke groepen omlaag naar de aarde, hechtten zich vast aan stervelingen en 
dreven zelfs grote steden en naties de dood in. Omdat zij de bedorvenheid van hun hellen met zich 
meedroegen, bezwangerden zij de lucht met vergif zodat de stervelingen met miljoenen tegelijk 
werden weggevaagd. En dit werden pestepidemieën genoemd.

8. Lika zei: Zie, ik zal deze hemelen een tijdlang een nieuwe graad geven. Vanaf deze tijd zal 
bekend zijn dat deze engelen zich in de eerste verrijzenis bevinden. Maar de geesten die hun oude 
schuilplaatsen hebben opgegeven en zich hebben aangesloten bij geordende genootschappen, in 
dienst van gezelschappen, hetzij om te werken of om hemelse lessen te ontvangen, zullen 
bekendstaan als zijnde in de tweede verrijzenis. En die geesten die de etherische graden hebben 
verkregen en bruiden en bruidegoms van Jehovih zijn, en buiten atmosferea zijn opgestegen in de 
etherische werelden, zullen bekendstaan als zich bevindende in de derde verrijzenis.

9. Zulke engelen, die zich vasthechten aan stervelingen en als een tweelinggeest voor het ene 
stoffelijk lichaam worden, zullen als gereïncarneerde geesten bekendstaan. Maar waar zulke geesten
zich het stoffelijk lichaam toe-eigenen, zoals van een kind, en daarin opgroeien en de natuurlijke 
geest buitengesloten houden, die zullen bekendstaan als demonen (dat was de oorsprong van die 
naam).

10. Geesten die in stervelingen wonen teneinde te leven van de substantie die stervelingen eten en 
drinken, en dikwijls de energie en het leven van die stervelingen absorberen, zullen bekendstaan als 
uziërs (vampiers). Niettemin zijn hier geen fetals bij inbegrepen.

11. Alle voorgaanden die niet op de weg naar verrijzenis zijn, zullen druja's genoemd worden.

12. Maar zie, er waren in die dagen miljoenen engelen die van geen ander leven wisten dan zich 
onafgebroken in te planten in stervelingen. En zodra een sterveling overleed gingen zij heen en 
plantten zich in een andere sterveling.

Oahspe - Boek van Lika, de Zoon van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina
787 - 844



13. Zij waren de vruchten van de leringen van de valse Goden, die Jehovih, de Allerhoogste, opzij 
hadden gezet. Zij konden er niet van overtuigd worden dat etherea gevuld was met bewoonbare 
werelden.

14. En zij beweerden dat zij vele malen gereïncarneerd waren; en dat zij voordien grote koningen of
filosofen geweest waren.

15. Sommige van hen herinnerden zich de periode van ji'ay van duizend jaar, en ze hoopten zo hun 
natuurlijke lichamen terug te krijgen en weer op de aarde te wonen, en wel voor eeuwig. Daar werd 
het verhaal op gebaseerd dat er iedere duizend jaar een nieuwe incarnatie zou zijn voor de geesten 
van de doden.

16. Lika zei: Dergelijke geesten, die met opzet naar stervelingen toegaan om ze pijn of ongeluk toe 
te brengen, zullen boze geesten worden genoemd.

17. En wanneer ze in groepsverband gaan en een leider bezitten, zal die leider Beëlzebub genoemd 
worden, d.w.z. kapitein van het kwaad, (prins der duivels)( en dit was de oorsprong van dat woord)

18. In Parsi'e en Heleste woonden duizend miljoen demonen bij de stervelingen, en twaalfhonderd 
miljoen boze geesten; in Vind'yu bevonden zich elfhonderd miljoen demonen en duizend miljoen 
boze geesten. In Egupt bevonden zich zevenhonderd miljoen reïncarnisten (gereïncarneerde 
geesten) bij de stervelingen, die, voor het grootste deel, de geesten van hun slachtoffers gedurende 
heel hun natuurlijke leven buitengesloten hielden.

19. In Jaffeth woonden meer dan vijftienhonderd miljoen demonen en boze geesten bij de 
stervelingen, alsmede vierhonderd miljoen vampiers. In deze drie grote delen van de aarde, Vind'yu,
Jaffeth en Arabin'ya woonden derhalve meer dan tien miljard geesten die geen enkele verrijzenis 
bereikt hadden.

20. Behalve al de voorgaanden bevonden zich duizenden miljoenen geesten in chaos, zoals degenen
die in de oorlogen gedood waren. Van die chaotische geesten waren er in Parsi'e en Heleste een 
miljard; en in Jaffeth twee miljard; en in Vind'yu twee miljard. Maar in Egupt waren er alles bij 
elkaar, nog geen half miljoen.

21. Zodat er ten tijde van Lika in atmosferea meer dan honderd vijfentwintig miljard engelen waren 
die geen kennis van, of geloof in, enige hogere hemel bezaten.

22. Om die grote duisternis te compenseren waren er aan gelovigen in en werkers voor Jehovih en 
Zijn geëmancipeerde hemelen slechts vier miljard, en veel van hen niet boven graad vijftig. En dit 
waren leden van Craoshivi en Vara-pishanaha.

23. Twee miljard van hen waren ashars die met de Faithist stervelingen van Egupt, Jaffeth en 
Vind'yu werkten.

HOOFDSTUK XV

1. Nadat Lika al de stervelingen op de aarde had geteld, en al de engelen in de hemelen van de 
aarde, en de grote duisternis daarvan aanschouwde, bezocht hij Hao-yusta en vond het een goed 
plateau, geschikt voor alle graden tot zestig. En Lika nam de plaats in bezit en wijdde hem aan 
Jehovih; en hij liet daarop driehonderdduizend Goden en Godinnen achter die van zijn etherische 
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scharen waren. En hierna keerde hij terug naar Gessica, de hoofdgod, voor de verlossing van de 
hellen van De'yus. Te-in en Sudga, en Lika gaf hem aanwijzingen.

afb.20 De aarde op de Kruiswegen van Horub

afb. 20: Jehovih zei: In Horub stelde ik mijn eerste Heilige Boek ter hand aan de stervelingen, door 
middel van mijn Zoon Zarathoestra. Daarna bracht Ik de aarde in duisternis, opdat zij volmaakt kon 
worden voor de generaties der mensen die later zouden komen. Aldus zorgde Ik voor de naties, die 
Ik door Capilya, Mozes en Chine verloste.

2. Gessica had de vaartuigen gebouwd met muren van vuur rond de boorden, om te voorkomen dat 
de druja's ontsnapten. En alles bij elkaar werden er honderd vaartuigen gebouwd, elk geschikt om 
honderd miljoen druja's te vervoeren.

3. De wijze waarop de druja's aan boord werden gedreven gebeurde door een deel van de vuurmuur 
open te laten, en door middel van brandende staven in de handen van de etheriërs groepen druja's af 
te snijden van de hellen. Op die manier dreven de etheriërs de druja's in de vaartuigen, waarna de 
ingang in de wand van het schip gesloten werd. En vervolgens brachten de werkers van het schip 
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het op gang en vervoerden hen omhoog naar Haoyusta waar de Goden en Godinnen ze in ontvangst 
namen en in kooien plaatsten, ommuurd met vuur, waar ze behandeld en tot rede gebracht konden 
worden, waarna ze bij gedeelten vrijgelaten zouden worden, afhankelijk van hun veiligheid.

4. In het eerste jaar verloste Gessica vijf miljard druja's uit de hellen van hada; maar in het tweede 
jaar verloste hij er vijfendertig miljard; en in het derde jaar zestien miljard. Daarna ging het werk 
langzamerhand verder, want het midden van de hellen bestond hoofdzakelijk uit knopen, sommige 
van hen honderden miljoenen. En deze moesten apart bevrijd worden en dat vereiste zwaar werk, en
energie en wijsheid en vaardigheid.

5. In de vijfde maand van het vierde jaar werd Anuhasaj, alias de valse Heer God, uit de grote 
knoop van de hel bevrijd, waarin er achthonderd miljoen gebonden zaten gedurende meer dan 
vierhonderd jaar. Op dezelfde manier als waarop Fragapatti de knopen bevrijdde, handelden Gessica
en zijn scharen, met brandende staven.

6. Toen het bekend was in welke plaats De'yus (Anuhasaj) gebonden was, en toen het halverwege 
bevrijd was, stuurde Gessica bericht aan Ahura om te komen en de eer te genieten om Anuhasaj te 
verlossen. En daartoe werkte Ahura gedurende vijftig dagen aan de knoop, en toen was het 
volbracht.

afb. 21: De aarde in de Arc van Bon 

afb. 21: Dit toont de es'eaanse (etherische) positie van de aarde in de tijd van Capilya, Mozes en 
Chine. Jehovih zei: De tijd van mijn Arc van Bon zal vierhonderd jaar bedragen. En zo was het. En 
bij de beëindiging van die periode, ging de aarde een duister gebied binnen; en de Israëlieten, 
brahmins en zarathoestriërs lieten het hogere licht Jehovih in de steek en grondvestten koningen en 
heersers, net als andere naties.
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7. Maar kijk eens, Anuhasaj was van al zijn verstandelijke vermogens beroofd en schreeuwde 
onafgebroken uit: Ik ben God niet! Ik ben geen Heer! Ik ben De'yus niet! Hij was verwilderd, 
krankzinnig van angst en gekweldheid; dol en in doodsangst.

8. Zijn vriend, Ahura, aanschouwde dit; en Ahura ving hem op in zijn armen. Ahura sprak tegen 
hem: Anuhasaj! O mijn geliefde! Ken je mij niet? Kijk mij aan! Ik ben het, Ahura!

9. Maar helaas, Anuhasaj herkende hem niet; trok zich terug, trachtte te ontsnappen van angst; zijn 
uitpuilende ogen zagen niets; zijn oren hoorden niets. En voortdurend bracht hij uit: Laat me gaan, 
ik ben niet de Heer God, noch De'yus! Ik ben Anuhasaj! Toen brak het goede hart van Ahura, en hij 
huilde.

10. Vervolgens hielden zij Anuhasaj in bedwang en droegen hem weg naar het schip, en Ahura hielp
hem dragen.

11. Toen steeg het schip omhoog en koerste verder, steeds hoger en verder, tot het tenslotte in Hao-
yusta aankwam. En zij brachten Anuhasaj naar een ziekenhuis, speciaal ingericht voor
waanzinnigen, strekten hem uit op de rug en hielden hem vast. Daarop verzocht Ahura de Goden en 
Godinnen om te komen en hem te helpen; en zij kwamen en gingen in een kring zitten, de heilige 
cirkel.

12. Ahura zei: Licht van Uw Licht, Jehovih! U die hem voor het eerst tot leven bezielde, O verlost 
U hem!

13. Een licht, als een kleine ster, trok zich samen voor het gelaat van Anuhasaj, en dit was het eerste
ding dat zijn verstarde ogen tot nu toe zagen. Toen zongen Ahura en de Goden en Godinnen zacht: 
Aanschouw Mij! Ik ben het licht! En het leven! Ik beziel ieder levend ding met leven! Aanschouw 
Mij! Ik ben met u! Nooit ben Ik bij u vandaan! U bent heden van Mij, en zult dat altijd blijven! Zie 
Mij aan! Ik ben in alle dingen! Niets is, noch was, noch zal er ooit zijn zonder Mij! Hoor Mijn 
liefde! Ik ben uw Schepper! Slechts uit liefde, en uit liefde alleen schiep Ik u, Mijn beminde.

14. Anuhasaj slaakte een diepe zucht, ontspande zijn machtige wil en viel toen flauw, volkomen 
slap en hulpeloos. De Goden bleven bij hem staan, afwachtend, toekijkend, terwijl hij een poosje 
sliep. En toen, door tekens aan de es'enaurs, liet Ahura andere muziek het schouwtoneel strelen, 
beantwoord door de ververwijderde trompettisten. Gedurende de periode van zeven dagen sliep 
Anuhasaj en al die tijd ontspanden de grote Goden en Godinnen hun wil niet, noch hun onwrikbare 
houding. En op het eind van de zevende dag begon Anuhasaj te zingen in zijn bezwijming, als 
iemand die verzwakt en buiten adem is, maar half ontwaakt.

15. Hoe kon ik U verloochenen O Jehovih! Lag het bewijs van mijn eigen leven niet voor mijn 
ogen? Ik verhief mijn stem tegen mijn Schepper! Ik rukte Hem uit mijn ziel; van alle mensen in de 
hemel en op aarde verjoeg ik Hem. Maar zij die mij toejuichten keerden zich tegen mij! Precies 
zoals ik mij tegen U gekeerd had, Gij Persoon van het Al!

16. In mijn ijdelheid erkende ik niet dat ik in U was of van U; met eigen hand sneed ik mij van U af,
O Jehovih! O, had ik maar gezien dat ik steeds verder van U wegging; dat ik de weg van leven en 
dood gekend had!

17. Ik zie Uw oordeel op mij, O Jehovih! Ik hoor Uw terecht vonnis; terwijl de naam van God, of 
Heer, of verlosser op de aarde wordt aanbeden zal ik werken met de druja's uit de hemelen en de 
Druks van de aarde!
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18. Een zeer rechtvaardig oordeel, O Jehovih! Terwijl ik in de hel of in de hemel ben, in hada of op 
de aarde, zal ik alle mensen, stervelingen en engelen, najagen totdat ik de verering van een God en 
een Heer en een verlosser heb uitgebannen. En U alleen, Grote geest, Eeuwig Tegenwoordige 
Persoon, Eeuwig en Almachtig, U zult Alles in Alles zijn.

19. Weer zakte Anuhasaj weg in een bezwijming voor de tijd van drie dagen, maar toch weken de 
Goden en Godinnen niet van hun vaste plaatsen. En weer begon de muziek totdat Anuhasaj 
ontwaakte en hij weer zong tot eer van Jehovih. En opnieuw stortte hij in en ontwaakte weer, 
gedurende vele dagen; maar eindelijk ontwaakte hij en aanschouwde Ahura het eerst van allen, als 
gebiologeerd staarde hij naar hem, totdat zijn ogen vertroebelden en als dood leken. En weer viel hij
in zwijm.

20. Nog een dag waakten de Goden bij hem en zongen voor hem; bewogen zich niet buiten de 
heilige cirkel van Jehovih.

21. Daarop ontwaakte Anuhasaj en zong: Wie was het die mij leerde lief te hebben? Ahura! Wie was
de eerste die Jehovih voor mijn oor bekendmaakte? Ahura! Wie was de laatste die bij Jehovih 
pleitte? Ahura! Wie van al de levenden werkte het meest voor mij? Ahura!

22. Ik brak jouw hart, O Ahura! Ik was gek, O ik was gek, Ahura! Vanwege jouw liefde, Ahura, 
loofde je mij; ik was opschepperig en jou niet waard, O mijn geliefde.

23. Jouw verschijning verhief zich voor mij, Ahura. Minder dan Jehovih, O mijn geliefde? O, wist 
je maar dat ik hier ben, berouwvol en gebroken door verdriet. Ik weet dat je naar me toe zou 
snellen, Ahura. Jou alleen ken ik, jij die me nooit verlaten zou, lieve Ahura.

24. Toen viel Anuhasaj opnieuw in onmacht, krachteloos geworden, ademloos, als iemand die 
gestorven is. Ahura zong:

25. Zie mij aan! Ik ben Ahura. Ik ben van ver naar je toe gekomen, O Anuhasaj. Ontwaak en zie 
jouw geliefde, mijn beminde. Ik ben diep bedroefd om jou, Anuhasaj. Duizend jaar lang heb ik om 
je gehuild. O, kon je maar ontwaken om me te kennen!

26. Anuhasaj keek op en aanschouwde Ahura. Deze ging door met zingen: Het is geen droom, 
Anuhasaj. Jouw Ahura is hier. Kijk mij aan! Ik ben het. Verbreek de betovering, O Anuhasaj. Span 
je ziel in met Jehovih's kracht! Ahura is hier!

27. Nogmaals stortte Anuhasaj in, maar niet in zwijm; hij sloot alleen de ogen en zong: Gezegend 
bent U, O Jehovih! U hebt me een zoet visioen gegeven! U hebt me het gelaat van mijn geliefde 
Ahura getoond! Zijn lieve stem klonk in mijn oor! Ik ben gezegend, O Jehovih!

28. Zelfs deze hellen hebt U gezegend, O Jehovih! De duisternis van de eindeloze dood wordt licht 
gemaakt door Uw Almachtige aanraking. U alleen zult mijn lied zijn, tot in eeuwigheid. U alleen 
mijn melodie van verrukking. Jehovih tot in eeuwigheid! Jehovih tot in de eeuwen der eeuwen!

29. Toen zei Ahura, die zag dat de betovering verbroken was: Sta op, O Anuhasaj. Ik wil met je 
zingen. Kijk naar Ahura, jouw geliefde staat voor je. Dit is geen visioen. Kom in de armen van je 
geliefde.

30. En hij liet Anuhasaj opstaan, en deze ontwaakte geheel maar nog bevend en zwak, en bij zijn
volle verstand.
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HOOFDSTUK XVI

1. Tezelfdertijd dat Anuhasaj uit de hel bevrijd werd, gebeurde dat ook met Anubi, en uit dezelfde 
knoop. En hij werd met dezelfde calyos naar Hao-yusta vervoerd, dezelfde hemelse plaats. En ook 
hij verkeerde in chaos, wist nergens van en schreeuwde alleen maar: Ik ben Anubi niet. Ik ben niet 
de verlosser. Ik ben gewoon Chesota! (zijn werkelijke naam).

2. En ook hij zag en hoorde niets, maar was razend en verlangde te vluchten. En zij hielden hem 
vast en op dezelfde manier waarop ze Anuhasaj tot rede brachten, verlosten zij ook Chesota.

3. En toen ze allebei tot het gezonde verstand waren teruggebracht, ofschoon nog wel beschroomd, 
nam Ahura hen in zijn eigen otevan mee en bracht hen naar Theovrahkistan bij Lika, voor het 
oordeel. En groots was het ogenblik waarop zij aankwamen; en speciaal de wens van de inwoners 
om Anuhasaj te zien, de meest brutale God die ooit op de aarde of in haar hemelen gewoond had en 
tevens de meest geliefde vriend van Ahura.

4. Toen zij voor de troon van Jehovih waren gekomen en naar behoren gegroet hadden, zei Lika: 
Vanwaar komen jullie en met welk doel, O Mijn beminden?

5. Ahura zei: De hel heeft de gebondenen losgelaten. Mijn vrienden staan voor u. Waarop Lika zei: 
In Jehovih's naam, welkom. Wat de Vader ook in je ziel legt, dat moeten jullie uiten en wees 
verzekerd van Zijn liefde, wijsheid en kracht.

6. Anuhasaj zei: Dat ik uit de hel verlost ben, is goed; dat ik in de hel gebracht werd, is evenzo 
goed. Geef mij het oordeel van Jehovih. Mijn bedoeling voor uw aangezicht is mijn geloften aan 
Jehovih te laten inschrijven, opdat mijn getuigenis en uw terechte oordeel naar de hemelen 
daarboven gebracht kunnen worden.

7. Lika zei: Mijn oordeel over u, Anuhasaj, luidt dat ge uzelf zult oordelen!

8. Anuhasaj zei: Een zeer rechtvaardig oordeel, O Jehovih! Maar kent u Jehovih's stem niet?

9. Lika zei: U vroeg om een groot hemels koninkrijk. Zie, Jehovih gaf het u. Zodra de orde is 
hersteld, zult u uw koninkrijk terugkrijgen.

10. Anuhasaj zei: Dat wil ik niet.

11. Lika zei: U moet niet zeggen: ik wil dit of dat; maar dat u wilt doen wat Jehovih ook maar in uw
handen gelegd heeft. Wanneer u uw hele koninkrijk verheven hebt, zult u ook verheven worden.

12. Anuhasaj zei: Wee mij, ook dit is terecht. Wijst U me de weg; ik zal van nu af aan werken voor 
de duizenden miljoenen die tot mijn koninkrijk behoorden.

13. Lika verzocht nu Chesota (Anubi) om te spreken. Chesota zei: Ik noemde mezelf de Meester 
van de Weegschaal en de Verlosser der Mensen. Wie mij ook aanriep en mij en De'yus, alias de 
Heer God aanbad, nam ik aan; al wie mij niet aanbad; noch De'yus, noch de Heer God, wierp ik in 
de hel en zei: Ga heen van mij, jij vervloekte, in de eeuwige kwellingen.

14. Hoe dan, O Lika? zal mijn oordeel luiden? Want zie, ik wierp wel duizend miljoen in de 
folteringen.
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15. Lika zei: Oordeel uzelf.

16. Chesota zei: Helaas, de pijn die ik veroorzaakte kan nooit teruggenomen en ongedaan gemaakt 
worden. Is er voor mij dan geen hoop meer?

17. Lika zei: Ga naar degenen die u gepijnigd hebt, en win dan hun liefde door de goede daden die u
hierna zult verrichten zodat ze u gezegend zullen noemen! Wanneer ze u allemaal aanvaard hebben, 
zal het goed met u zijn.

18. Chesota zei: O wat een eindeloos karwei! En toch is het terecht. Leer mij dan, O Lika, hoe ik dit
grote oordeel ten uitvoer moet brengen.

19. Lika vroeg vervolgens aan Anuhasaj om naar voren te komen en gekroond te worden; en toen 
hij de voet van de troon genaderd was, kwam Lika omlaag en zei: Anuhasaj, Zoon van Jehovih, God
van Hao-yusta, ik kroon u in Jehovih's naam, tot Zijn eeuwige dienst. Wees met hem Jehovih, in 
wijsheid, liefde en macht.

20. Anuhasaj zei: In Uw dienst, O Jehovih, vertrouw ik mijzelf toe tot in eeuwigheid! Geef mij van 
Uw liefde, wijsheid en kracht opdat ik U en Uw koninkrijk zal kunnen verheerlijken.

21. Lika hief de hand op en zei: Licht van Uw licht, kroon van Uw kroon, O Jehovih! En het licht 
kreeg vorm in zijn hand, en er kwam een kroon uit het licht, en Lika plaatste die op Anuhasajs 
hoofd. Deze laatste zat aan de voet van de troon, en Lika nam hem bij de hand en zei: Sta op, O 
God, en ga uw gang, en moge de Vader met u zijn!

22. Daarop groetten Anuhasaj en Chesota en gingen terzijde staan. En vervolgens groette Ahura en 
ging ook terzijde staan; waarna Lika een dag van recreatie toestond en gedurende die tijd 
vertrokken de bezoekende Goden naar Hao-yusta.

HOOFDSTUK XVII

1. Voorzover deze historie gedeeltelijk samenvalt met de lopende geschiedenis dient u nu te 
vernemen hoe het stond met Ahura en zijn koninkrijk Vara-pishanaha, waar Lika een bezoek bracht 
voorafgaande aan de bevrijding van de hellen van hada. Want, om de verrijzenis van Vara-pishanaha
te volbrengen, had Lika tevoren vlugge boodschappers gezonden naar Ye'a-Goo, de Godin van 
Ha'mistos in etherea, om een avalanza mee te brengen die geschikt was voor zes miljard bruiden en 
bruidegoms voor de tussenoogst.

2. Toen dus Lika en zijn Rapon scharen Ahura bezochten, kwam de Godin Ye'a-Goo in haar 
volledig uitgeruste avalanza omlaag. Haar avalanza was eivormig en van buiten gesluierd, zeven 
mijl hoog en vijf mijl breed, aan alle zijden en van boven tot onder bewoonbaar. Op het 
buitenoppervlak, maar onder de sluier, bevonden zich twaalfduizend portalen met leuningen. De 
aandrijvende vortexen zaten binnenin het centrum, en de werklieden bevonden zich in het bovenste 
gedeelte. Op het laagste portaal bevonden zich vijfhonderdduizend es'enaurs, en op het hoogste 
portaal duizend trompettisten.

3. Ye'a-Goos afdeling en de plaats van de heilige raad bevonden zich in het midden; en haar troon 
stond op het noorden gericht, net als de aardvortex.

4. Ahura zei tegen Lika, de Zoon van Jehovih: Mijn bruiden en bruidegoms geef ik aan u; eert u dit 
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ontbindende koninkrijk door de huwelijksceremonie te voltrekken. Lika zei: Uw wil en die van 
Jehovih zullen geschieden. Zo werd het geregeld en de twee, samen met de Rapon scharen, 
bestegen de troon en gingen zitten.

5. Ahura had tevoren voor zijn scharen gezorgd, alles bijeen viereneenhalf miljard bruiden en 
bruidegoms, en hen uitgedost in het wit, zodat zij verlangend de komst van Ye'a-Goo afwachtten en 
uitkeken om haar prachtige ruimteschip te zien dalen. Ook een ankerplaats was van tevoren 
gemaakt, tegelijk met ruimte voor de toeschouwers, van wie er vijftienhonderd miljoen aanwezig 
waren, geadopteerde zwervers die gered waren uit de diverse hellen tijdens de laatste honderd jaar.

6. De bruiden en bruidegoms waren opgesteld in halve cirkels die op de troon gericht waren, zodat 
er een plaats overbleef voor de avalanza, maar boven hen, waardoor Ye'a-Goo, als zij uit de bodem 
van haar schip omlaag zou komen, zich in het midden zou bevinden.

7. Terwijl de werklieden van het schip bezig waren met ankeren, daalden Ye'a-Goo en haar heilige 
raad af naar het platform en groetten de Goden en Godinnen op de troon in het Teken: De 
Heerlijkheid van de Vader, en Lika en de anderen antwoordden onder het Teken: De Overgave van 
het Zelf!

8. Ye'a-Goo zei: In Jehovih's naam ben ik gekomen in antwoord op de roep van Zijn Zoon, om de 
geëmancipeerde Zoons en Dochters te verlossen.

9. Lika zei: Kijk, O Dochter van Jehovih, de bruiden en bruidegoms staan voor u. Ik geef hen aan u 
in Jehovih's naam!

10. Ye'a-Goo zei: Mijn beminden, kennen jullie de verrijzenis van de allerhoogste hemelen?

11. Antwoord: Openbaar het, O Godin, ons geloof is sterk.

12. Daarop gaf Ye'a-Goo hen onderricht en vervolgens kwamen de gebruikelijke ceremoniën, maar 
eindigend met de zevende graad van emuth, in de stem van Jehovih, te weten: bent u Mijn bruiden 
en bruidegoms tot in eeuwigheid?

13. Antwoord: Wij zijn Uw bruiden en bruidegoms tot in eeuwigheid, O Jehovih! Te werken voor 
U, en woordvoerders te zijn voor Uw geboden, en Uw uitdrukking te zijn tot in eeuwigheid! En 
samen te werken met Uw allerhoogste Goden voor de verrijzenis van stervelingen en engelen.

14. Die Ik ontvang als de Mijnen tot in eeuwigheid! Eén te zijn met Mij in Mijn koninkrijken; voor 
die heerlijkheid aanvaard Ik u als Mijn Zoons en Dochters, bruiden en bruidegoms tot in 
eeuwigheid!

15. Antwoord: En Uw Zoons en Dochters te zijn! Eén te zijn met U tot in eeuwigheid, U 
Allerhoogste Jehovih!

16. Ye'a-Goo zei: Zie de kronen die de Vader aan Zijn beminden schenkt, om voor altijd van hen te 
zijn. (Hierbij vergaarden de Rapon hoofden met Lika substantie van de sluiers van licht en weefden 
kronen en wierpen ze weg, duizenden miljoenen, en de kracht van de Grote Geest door hun Wil 
droeg ze tot op de hoofden van de bruiden en bruidegoms).

17. Antwoord: Kroon van Uw kroon Jehovih! U zij de glorie, Schepper der werelden!

18. Ye'a-Goo: Het schip van de Vader is aangekomen voor Zijn uitverkorenen. Ga aan boord en 
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wees blij, want jullie vormen Zijn oogst. De Goden en Godinnen wachten op u, zoals een vrouw op 
haar eerstgeborene wacht. Zij zullen u met vreugde en liefde ontvangen. Ja, zij roepen uit tot mij: 
Dochter van Jehovih, waarom draalt u zo lang?

19. Nu groette Lika de bruiden en bruidegoms en zei: Verhef u, O mijn beminden en begeef u op 
weg, de Vader roept.

20. De bruiden en bruidegoms groetten en zeiden: Helaas, wij hebben onze leraar, Ahura, niet 
betaald. En ieder plukte van de stralen van Jehovih's licht een bloem van liefde en wierp die aan 
Ahura's voeten en zei: Meest gezegende van de Goden, liefde van mijn liefde; Jehovih zij met u!

21. Ahura antwoordde niet; hij barstte slechts in tranen uit. En nu, terwijl de bruiden en bruidegoms 
zich aan boord van het ruimteschip begaven, kwam Ye'a-Goo over het platform, vergezeld van de 
hoofdmaarschalk en zijn staf, en zij werden gevolgd door Ye'a-Goos hoge raad. De Rapon hoofden 
stonden op en ontvingen hen en zij allen gingen op Jehovih's troon zitten, ter ontspanning en uit 
vriendschap.

22. Aldus eindigde de ceremonie. Nu begon de muziek van de twee sferen; Ye'a-Goo en haar 
scharen gingen aan boord, en zij sprak het woord: Stijg op! en kijk, de grote avalanza vertrok van 
zijn fundering, temidden van het juichen van de gezamenlijke vierduizend miljoen. Hoger en hoger 
steeg het vurige ruimteschip, naar de Chinvatbrug, in de richting van de etherische hemelen.

HOOFDSTUK XVIII

1. Na het oordeel van Anuhasaj en Chesota te Theovrahkistan, verzocht Ahura Lika om assistentie 
om het restant van Vara-pishanaha naar Hao-yusta te verhuizen, hetgeen Lika toestond en hij wees 
tien miljoen van zijn etherische scharen toe om het te volbrengen. Met hen volbrachten Ahura, 
Anuhasaj en Chesota de verhuizing.

2. Weinige dagen later werd Sudga uit de hellen van Auprag verlost en Ahura was tevoren van deze 
gebeurtenis op de hoogte gesteld, wat betreft het tijdstip, en dus kwam hij naar Auprag om gereed te
zijn teneinde Sudga te ontvangen en hem, indien nodig, te helpen herstellen.

3. Tijdens zijn bevrijding uit de knoop, waarin er dertig miljoen gebonden waren geweest, was 
Sudga van al zijn zinnen beroofd, maar niet zachtaardig zoals Anuhasaj, maar woest en naar alle 
kanten vechtend, een hevig krankzinnige maniak die niets zag of hoorde, maar uit alle macht 
vloekte en tierde, stikkend van razernij. Want al de vervloekingen van zijn uiteengevallen 
koninkrijk kwamen op hemzelf terug; de geprojecteerde verwensingen van zijn miljarden slaven 
drongen van alle kanten in zijn ziel door.

4. Maar zij hielden hem vast en droegen hem in het schip dat naar Hao-yusta vertrok, waar hij in 
dezelfde toestand aan land gebracht werd. Ahura was bij hem en liet een verlossingskring 
bijeenkomen om mee te werken aan het herstel. En er waren dertig dagen en nachten voor nodig om
hem bij te brengen en hij was maar net in staat te horen en te zien; maar wat zijn gezond verstand 
betreft, dat duurde nog eens honderd dagen eer dat zich manifesteerde.

5. Ahura kon niet langer bij hem blijven, maar keerde terug naar de hellen waarin Te-in gebonden 
was, de Ak-a-loo-ganuz, want Te-in moest bevrijd worden. Maar ook hierin werd Ahura 
teleurgesteld, want Te-in was niet angstig of wild of gek; maar slap, hulpeloos als een baby en met 
niet veel meer kennis dan een leeg vat. Al zijn energie was uitgeput en hij lag in een dodelijke 
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bezwijming middenin de knoop. Ook hem vervoerden ze naar Hao-yusta en Ahura trof 
voorzieningen voor zijn herstel.

6. Maar voordat Te-in uit zijn verdoving ontwaakte vertrok Ahura toch naar Osiris die in de hellen 
van Prayogotha gebonden was. Osiris had nu meer dan honderd jaar in de hel gezeten en gedurende 
vijftig jaar in een knoop.

7. Toen de valse Osiris verlost werd, was hij geestelijk gestoord maar hij predikte Jehovih, noemde 
alles en iedereen Jehovih. Ook hem brachten ze naar Hao-yusta en ze zorgden voor zijn herstel. En 
Ahura ging daar ook heen om te helpen met al zijn wijsheid en kracht.

8. Zo werden al de egoïstische Goden verlost die tegen Jehovih in opstand waren gekomen en het 
grote bondgenootschap hadden gesticht, waarvan nu geen spoor meer te vinden was.

9. Maar van al de engelen die uit de hellen en knopen werden bevrijd, was er niet één op de tien bij 
zijn verstand, terwijl meer dan de helft ervan op zijn hoogst alleen maar druja's waren.

10. Derhalve werd het nieuwe koninkrijk van Hao-yusta gesticht, maar nog onder de leiding van de 
etheriërs die het zouden toevertrouwen aan Anuhasaj en zijn voormalige bondgenoten, voor hun 
verlossing.

11. Na verloop van tijd gebeurde het dat Sudgha, Te-in en Osiris tot hun gezonde verstand waren 
teruggebracht, en in deze aangelegenheid waren Anuhasaj, Ahura en Chesota voortdurend aan het 
werk. En toen ze allemaal hersteld waren, gingen zij op hun beurt aan de slag om anderen te 
herstellen, en aan deze arbeid waren zij gebonden tot aan het einde van de dageraad.

12. Osiris, Te-in en Sudga wensten alle drie voor Lika te verschijnen om geoordeeld en gevonnist te
worden; en alle drie oordeelden ze zichzelf, hetgeen hen werd toegestaan. Osiris zei bij die 
gelegenheid:

13. Uw lessen liggen vlak voor de hand, O Jehovih. Maar wie wil ze leren? De stervelingen worden 
krankzinnig omdat zij niet geleerd hebben hun zorgen op U te werpen. Is het geen wijsheid, O 
Jehovih, om het bestuur op U te werpen? Is het niet de som van het grootste geluk om de 
rijkdommen en koninkrijken in Uw schoot te werpen; niets te bezitten, niets te krijgen?

14. Al wie zo handelt zal tegen niemand vechten om iets in de hemel of op de aarde. Maar hij die 
anders handelt zal vroeg laat in de hel belanden. Want wat is de hel anders dan het tegengestelde 
van gelukzaligheid? Wat is vechten tegen anderen anders dan het zaad van de anarchie zaaien in 
eigen ziel? Vechten tegen anderen is het laagste winnen door het opofferen van het hoogste, 
waarvan U, O Jehovih, het toppunt bent.

15. Tegen U ingaan. O Vader, is ingaan tegen de eigen vrienden; ingaan tegen eigen kameraden is 
ingaan tegen U. En wie kan tegen U ingaan die niet vroeg of laat zijn eigen ondergang 
teweegbrengt?

16. U hebt de stervelingen koningen en koninginnen gegeven, en hen laten zien dat hun 
koninkrijken vroeg of laat in stukken zullen vallen. En toch willen de Heren en Goden die deze 
dingen zien, het niet geloven. Elk in zijn eigen verwaandheid verbeeldt zich dat zijn speciale 
koninkrijk wijzer geregeerd zal worden dan dat van al zijn voorgangers. En toch gaat dat van hem 
ook ten onder.

17. Nu wil ik mij omkeren om U te zoeken, O Jehovih, en de speurtocht zal eeuwig zijn. 
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Koninkrijken betekenen niets voor mij; alle bezittingen, wijsheid en liefde uitgezonderd, zijn slechts
ijdelheid en ergernis. Ik weet dat U boven al het andere staat en toch bent U het die Uzelf volkomen
weggeschonken hebt, zodat niemand Uw gelaat kan aanschouwen. Werkelijk hebt Ge Uzelf 
verborgen; gelijk aan U te zijn is het ego van zichzelf te verbergen; en datgene wat zal overblijven 
zal Uw spreekbuis en Uw hand zijn.

18. Vervolgens sprak Sudga tot Jehovih en hij zei: Waarom was ik opgeblazen, terwijl ik zag dat ik 
niet eens mijn eigen zelf schiep? Noch bezat ik iets op aarde of in de hemel om te gebruiken of om 
mee te werken, maar de substantie was reeds geschapen. Ja, ik sprong in Uw tuin die U geplant had.

19. Ik verhief mijn stem tegen U; omdat U te heilig was voor mijn grove zintuigen om te 
aanschouwen, veroordeelde ik U. Ik wilde dat U massief was zodat ik naar U kon kijken, dat ik om 
U heen kon lopen en Uw gestalte kon bekijken. Hierin zag ik dat alle mensen eender waren als ik.

20. Daarom maakte ik mijzelf tot een afgod; ik zei tegen Uw kinderen: Aanschouw mij! En in het 
begin waren zij voldaan, omdat ze zich verbeeldden dat ze een Schepper gevonden hadden die ze in 
ogenschouw konden nemen. Maar Uw oog was op mij. Uw hand wees op de gewoonte van mijn 
ongerechtigheid. En zij onderzochten mij en ontdekten dat ik slechts een mens was, net als zijzelf. 
Daarom veroordeelden ze mij.

21. De dwaas erkent niemand behalve als hij die beet kan pakken, en de armen vindt, en de lengte 
ervan, en de voeten en waarop ze staan. Hoe ijdel was ik hierin. O Jehovih!

22. Hij die Uw Persoon beleed stelde ik aan de kaak als een dwaas; omdat ik Uw volmaaktheid niet 
zag, liet U mij mijn ijdelheid najagen. Omdat ik boven het erkennen van Uw Persoon was 
uitgestegen, werd ik gedwongen de mens tot de Allerhoogste te maken; en dit zette mij aan om 
mijzelf tot de allerhoogste mens te maken. Maar U keerde zich niet tegen mij om mijn 
ongerechtigheid er uit te slaan, maar gaf me vrij spel om mijn uiterste best te doen.

23. Aan alle kanten hebt U Uw schepping met vrijheid omgeven. Zelfs Uw vijand hebt U niet 
beteugeld. Hij staat in de menigte en zegt: Jehovih, ik verloochen U. Als U machtiger bent dan ik, 
sla me dan neer. Zie, ik ontken U en Uw Persoon! U lege Nietigheid! U dwaze Schepper, met Uw 
half geschapen wereld. U die de zonde heb geschapen! En ellende schiep! U, Vader van het kwaad! 
O sprakeloos Niets!

24. Ja, zelfs hem hebt U de vrijheid tot spreken gegeven en hij bouwt op zijn eigen manier zijn 
eigen ziel op. En een tijdlang is hij het genot van de Druk en de druja, zij hechten zich aan hem 
vast, en hij krijgt een menigte van kwaadwilligen die onder elkaar verdeeld zijn, maar het zaad van 
zijn verwensingen schiet wortel in hem en hij wordt omgeven met onreinheid en slavernij.

25. Harmonie te vinden in U, O Jehovih: Uw goedheid te schatten; me verheugen in iemands 
blijdschap; Uw beste gaven op prijs te stelden; Uw liefde te prijzen; U lief te hebben omdat U mij 
de kracht hebt gegeven om lief te hebben, en van de dingen te houden; blij te zijn met Uw vruchten 
en bloemen en alle volmaakte dingen; voortdurend te spreken over Uw heerlijkheden en de 
grootsheid van Uw schepping; lofliederen tot U te zingen voor de harmonie, waar ook te vinden; 
ervan te houden om alle goede dingen te omvatten; het goede te zoeken dat zich in alle mannen en 
vrouwen bevindt; mij te verheugen in genoegens; anderen te leren zich te verheugen, en te zoeken 
naar alle volmaakte schoonheid en goedheid en rechtvaardigheid en liefde; dit alles zal mijn dienst 
worden aan U, mijn eeuwige Vader.

26. Te trachten geen onvolmaaktheden te vinden; te trachten geen disharmonieën te vinden; te 
trachten geen kwaad te vinden; te trachten geen lelijkheid te vinden; te trachten geen kwaad in 
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anderen te vinden, noch hun duisternis of tekortkomingen; te trachten geen onvolmaaktheden aan U
toe te schrijven, O Jehovih; geen gebrek bij U te zoeken; niet tegen U te klagen; niet te klagen over 
beproevingen of moeilijkheden, noch over het kwaad dat anderen mij berokkenen; geen 
spitsvondigheden te gebruiken omdat ik Uw uitgestrektheid niet kan bevatten; geen 
spitsvondigheden voor mij zelf te gebruiken; geen kwaad te spreken tegen iets dat U geschapen 
hebt. O maak mij sterk en wijs tot in eeuwigheid.

27. Te-in sprak tot Jehovih en zei: Waar ligt de grens van de ervaring, O Jehovih! En wat ben ik niet
tekortgeschoten voor Uw aangezicht, O Vader! Zie, ik had alle wijsbegeerte geleerd; gedurende 
lange tijd had ik op de goede manier geleerd, maar ik kwam in opstand tegen U, mijn Schepper.

28. Ik had geleerd om niets op te potten; niets te bezitten; niets te wensen dan wijsheid en liefde. En
Uw leraren toonden mij het bewijs van duizenden grote heersers, O Jehovih, en elk van hen was tot 
kwaad en vernietiging vervallen. Waarom, O Vader, was ik dan niet verstandig met het bewijs voor 
ogen? Maar ik verhief me tegen al dit getuigenis, en ik vormde een machtig koninkrijk. Ja, U liet 
me mijn weg ten volle beproeven.

29. Ik liet me niet leiden door vrede, maar door oorlog: zonder weerga riep ik staande legers en 
grote krijgslieden in het leven; door geweld vestigde ik mezelf, maar slechts als een boom die 
opgroeit en wordt omgehakt. Maar wat was ik in Uw grote universum, O Jehovih. Wat was mijn 
ervaring anders dan het herhalen van anderen die mij voor geweest waren.

30. Nu wil ik verstandig zijn; uiterst voorzichtig in mijn wijsheid en traag in het voortgaan. Maar 
hoe kan ik mijn ervaring nuttig doen zijn voor anderen? U hebt me ver weg geplaatst; al wie mij 
hoort zal zeggen: Ah, als ik het had geprobeerd was ik beter geslaagd. U spoort iedereen aan om 
mee te doen en te proberen, maar ze falen allemaal. Ja, zij herhalen hun fout; maar waar is het nut 
van deze ervaring voor anderen? Hoe kan ik hen ooit bereiken, O Jehovih!

31. Welk voordeel heb ik meer dan een sterveling die op de aarde woont? Hebben niet de engelen 
duizenden jaren lang getuigd dat de rijke man zijn eigen ziel verminkte, en dat de koning en de 
koningin zichzelf met ketens bonden om in de hel te wonen? Maar zij willen niet luisteren; ieder 
hoopt dat hij tenminste een manier zal vinden om te ontsnappen; gezag over anderen te verkrijgen; 
een leider te worden; dienaren te hebben; lui te zijn; op zijn gemak te leven; grote bezittingen te 
hebben; te genieten van luxe. Is dit niet sterker dan de ervaring; beter in de ogen van de onwetende 
dan al de wijsheid van hemel en aarde?

32. U hebt Uw scheppingen wijselijk gevormd: O Vader! U maakt ons tot grote dienaren op een 
manier die we niet kennen. Kijk, ik verlangde een machtig koninkrijk in de hemel, en U gaf mij er 
een in handen. Ja, ik vlijde mijzelf met mijn succes; ik lachte om de Goden die er voor mijn tijd 
geweest waren. Wat zijn de dingen nu veranderd, O Jehovih!

33. U hebt mij tot een dienaar der dienaren gemaakt; ja, met mijn eigen hand heb ik mijzelf 
ombonden. Heb ik de stervelingen niet horen zeggen: O, had ik maar een koninkrijk om te regeren! 
O, was ik maar erg rijk, hoe goed zou ik kunnen zijn! En omdat U het hun ontzegt voor hun eigen 
bestwil, klagen zij tegen U. Wie zal de ijdelheid van mensen en engelen beantwoorden! Zij hebben 
geen geduld met U, die hen levend schiep en weet wat het beste is.

34. Iemand zegt: Daarginds is een grote koning, waarom verricht hij niet iets heel goeds? Of: 
daarginds is een rijk man, waarom doet ook hij niet iets heel goeds? O, was ik maar in hun plaats.

35. Hoe moet ik ze laten zien, O Vader, dat wanneer men koning is, men ver weg staat van 
goeddoen; dat wanneer men rijk is men goedheid verloochent? Ja, door het simpele feit van bezit is 
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hij een getuigenis van het tegenovergestelde, want hij die goed is geeft alles; evenals U alles gaf en 
zo alle dingen maakte. En hoe groter het bezit, des te groter de slavernij. Wie heeft zo weinig 
verantwoordelijkheid als degene die niets heeft? Dit is het totaal van wijsheid, O Jehovih; en alle 
mensen en alle engelen zullen dit vroeg of laat erkennen.

36. Beter hebt U het gemaakt voor de dienstknecht dan voor de meester; beter voor de arme dan 
voor de rijke; en na verloop van tijd zullen zij deze dingen ook gaan begrijpen. Maar hoe kan ik, O 
Vader, hen wijsheid bijbrengen zonder ervaring, om het getuigenis van andermans kwellingen in de 
hel te accepteren?

37. Zie, U schonk mij grote kennis toen ik nog op aarde was; en in hada grote voordelen om diepe 
wijsheid te verkrijgen; maar tenslotte werd ik gevangen in een val die ik zelf had gezet. Wat moet ik
dan verwachten van de massa, O Vader? Gelukkig is hij die niets heeft, en slechts wijsheid en liefde
verlangt. Door zulk een tuin te bebouwen zal hem een rijpe oogst ten deel vallen.

38. Nadat de drie aldus voor de troon en voor de hoge raad gesproken hadden, ging Ahura terzijde 
staan en sprak ook. Hij zei:

HOOFDSTUK XIX

1. O, kon ik maar een lied van verrukking voor U zingen, Gij Allerhoogste. Of de woorden vinden 
om Uw wonderbaarlijke wegen duidelijk te maken. Maar U hebt me beperkt als een schaduw, 
waarvan U de substantie bent. Uw redenen gaan diep en omvatten lange tijdperken; mijn verstand is
minder dan een zuchtje wind; ik neem besluiten, redeneer en overleg, maar dat alles is niets in Uw 
ogen.

2. Vandaag is mijn ziel opgewekt door grote vreugde; U hebt me mijn beminden gezonden. Ik zou 
hen met zoete woorden willen binden; hun wijsheid zou ik mij eeuwig aan willen vergasten. In Uw 
grote genade, Jehovih, hebt U mij een wereld van verrukking getoond.

3. Hoe kan ik het U vergelden, of Uw talloze miljoenen de zin van vreugde laten begrijpen. O, kon 
ik hen maar de verborgen weg van gelukzaligheid tonen; of hen in de richting van de Allerhoogste 
doen keren! Konden zij maar het binnenste zijn, om het genoegen te kennen van datgene wat naar 
buiten komt.

4. O, kon ik ze maar laten begrijpen; naar boven te zien in plaats van naar omlaag; naar binnen te 
zien in plaats van naar buiten. Hoe Gij Uw eigenzinnige kinderen nagaat; Uw spijbelaars die hun 
best doen om van U weg te lopen.

5. Zij dwalen van huis af en U geeft hen het eind van de reddingslijn. Zij lopen in een kringetje rond
en komen tenslotte weer op het beginpunt terug. O, kon ik hen maar overreden in het begin; kon ik 
hen de eerste reis van de cirkel maar besparen. O, wilden zij maar langzaam gaan en altijd met U, 
Jehovih!

6. Maar U verrijkt hen met Uw overvloedige velden; zij reizen ver weg en hebben zere voeten en 
zijn moe; en deze twee dingen zijn als een nieuw liederenboek. O, dat de ervaring toch nooit mag 
sterven! En Uw scheppingen nimmer ophouden met avontuurlijke Zoons en Dochters te hebben!

7. O, kon ik Uw grootheid toch begrijpen, of de duisternis vinden die het licht van Uw aanschijn 
verheerlijkt. Diep drink ik mijn eigen dwaasheid in, en mijn ogen zwerven rond vanwege de 
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duisternis. Ik kom op Uw pad en barst uit in een lied van verrukking. Ja, ik verheug me over de 
duisternis waar ik doorheen gekomen ben; daarin ben ik meer opgewekt in mijn liefde tot U, mijn 
Schepper.

8. Hoe kan ik al Uw mensen liederen tot U laten zingen; of hen leren het niet eeuwig over de 
donkere kant van de dingen te hebben? Ik heb de boom van de hel gezien die zij in hun eigen ziel 
geplant hebben. Zij weten niet wat het betekent om lofliederen voor U te zingen, en van Uw groei in
hen.

9. Waarom willen zij me in woorden uitleggen, of niet beseffen dat ik zing van de overvloed van de 
ziel? O, kon ik hen maar inspireren om goed te spreken over alle dingen; het steeds te hebben over 
de schoonheden die U geschapen hebt, in plaats van de tegenslagen en verschrikkingen rondom. 
Kunnen zij nooit begrijpen hoe het is om het zaad van de boom van verrukking zonder einde te 
zaaien?

10. O, kon ik hen maar tot U roepen, Jehovih! Of dat ik hun streven kon opheffen uit de schaduwen 
van de dood. Ik zou hen volgen in Uw twee grote tuinen die U geschapen hebt; degene die groen is, 
waar zij gaan en U verwensen, en degene die rijp is, waar ik U vol liefde gevonden heb. Omdat ik 
zei: Zing Hem toe tot in eeuwigheid; bid tot Hem met grote vreugde, hebben zij mijn woorden 
uitgelegd als die van een spotvogel. Ja, zij mopperen altijd door.

11. U te zoeken, O Jehovih; het goede te verheerlijken dat steeds komt, dat is het heil van de wereld.
Hierover zullen mijn gezangen nooit ophouden; zonder een zweem van duisternis zult U mijn stem 
voor eeuwig laten harmoniëren. Ik wil zingen en dansen voor Uw aangezicht; de kiem van het geluk
in mijn ziel zal ik koesteren als Uw heiligste gave. Van al de bomen die U in de ziel van mensen en 
engelen hebt geplant, is dit de heerlijkste; want het is de volmaaktheid van Uw Stem, die zingt in al 
Uw levende schepselen.

12. Toen Ahura zijn lied had geëindigd, sprak Lika, want de Stem van Jehovih was op hem. Hij zei: 
Vele leiders heb Ik voor de aarde en haar hemelen geschapen; maar niet één heb Ik geschapen met 
de macht om een leider van zichzelf te maken. Mijn hand ligt op hen die Ik kies; met wijsheid en 
kracht verhef Ik hen vanaf het begin.

13. Aan een volk op de aarde geef Ik een koning; aan de inwoners van Mijn hemelen geef Ik Heren 
en Goden.

14. Omdat u het ego volledig beproefd hebt en machtige rijken in de hemel hebt opgebouwd, maar 
mislukt in het bijzijn van Mijn hand, bent u als een nieuwe macht in deze hemelen.

15. Zoals Ik met de naam Jehovih de Faithists op aarde en in de hemel in stand gehouden heb, zo 
zult u over Mijn vijanden heersen, met rechtvaardigheid en liefde en goede werken, door de namen 
Heer en God die zij aanbidden zullen tot de komst van de volgende dageraad. Maar op die dag zal 
Ik komen en u en hen verlossen, en dan zal er geen Heer of God meer zijn op de aarde of in de 
hemelen daarvan.

16. Treur niet dat u grote koninkrijken hebt gehad en ten val gebracht en in de kwellingen werd 
geworpen; want u bent zodanig voorbereid in Mijn werken dat Ik hen bereiken kan die niet uit het 
vlees en bloed van Mijn Faithists zijn. En voorzover u tot de uiterste grens van glorie en van de 
duisternis van de hel bent gegaan, zo zal Ik u dus wijsheid, liefde en kracht geven.

17. Want om het Kosmon tijdperk voor te bereiden wens Ik niet een paar, maar duizenden miljoenen
in de hemel en op aarde, om diegenen te inspireren die in duisternis leven.
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18. Zoals Ik u verloste, zo zult u hen verlossen; omdat zij zichzelf zullen vervloeken met oorlog en 
met staande legers omwille van aardse glorie voor hun heersers, zult u hen omsluiten en van elkaar 
halen, en ze overbrengen naar Mijn koninkrijken die vrede en liefde zijn.

19. Zoals u uit de hel verlost werd, zo zult u de koningen en koninginnen van de aarde uit hun 
koninkrijken verlossen waarin zij zich zonder het zelf te weten zullen binden, tot Mijn afkeuring. 
Het zal hen aan het verstand gebracht moeten worden dat, al wie een koninkrijk op zich neemt, het 
niet zal regeren tot zijn eigen glorie zonder de vruchten van de hel te oogsten.

20. Wanneer de koning uitgaat, dient hij niet bang te zijn dat hij neergeveld zal worden; noch 
moeten zijn maarschalken om hem heen staan om hem te beschermen, want Mijn Persoon zal hem 
beschutten en zijn volk zal het uitroepen van grote vreugde wanneer zijn voetstappen naderen. Mij 
dienen bestaat niet alleen uit gebeden, of uit riten en ceremonieën, maar in het uitstrekken van de 
hand om naar beste vermogen goed te doen aan anderen.

21. Omdat u hebt aangetoond dat macht en geweld slechts een tijdlang standhouden, en niet uit Mij 
zijn, zult u hen laten begrijpen, dat al wie macht en geweld of legers gebruikt om zichzelf staande te
houden, niet tot Mij behoort maar Mijn vijand is en op de weg is naar vernietiging.

22. Al wie koning, generaal of kapitein is, en zich in oorlog begeeft, hetzij in de aanval of in de 
verdediging, en beweert Mij te dienen door riten en ceremonieën en lofprijzingen, is een bespotter 
van Mij en Mijn koninkrijken; ja, een godslasteraar in Mijn ogen; hij bereidt de weg voor zijn eigen
kwellingen. Zo zijn Mijn scheppingen; kracht met kracht beantwoorden, geweld met geweld, 
spotternij met spotternij; gelijk het zaad gezaaid werd, zo zal de oogst zijn voor de zaaiers.

23. Noch zullen kwaad en duisternis en ellende eindigen op de aarde voordat Ik de handelaren in de 
dood ontbonden heb; met Mijn eigen hand zal Ik de naties van de aarde bevrijden; hun legers zullen
verdwijnen, als de winterse sneeuw voor de zomerzon. Daarvoor zult u Mijn werkers zijn, met 
wijsheid, liefde en macht.

HOOFDSTUK XX

1. Tijdens het vierde jaar van de dageraad kwam de Stem van Jehovih tot Lika en zei: Mijn Zoon, u 
zult uzelf voorzien van een toereikend leger, en u zult alle engelen beneden de eerste verrijzenis van
de aarde halen, behalve die fetals die onder het gezag van Mijn hemelse heersers vallen.

2. En u moet hen voorzien van aparte gebieden in Mijn lagere hemelen, vanwaar zij niet kunnen 
terugkeren naar de stervelingen. En u moet heersers en leraren over hen aanstellen om hen te 
verlossen van de krankzinnigheid en het kwaad en de verdoving.

3. Voor dit doel moet u leraren en heersers benoemen uit Mijn etherische scharen; maar aan het eind
van de dageraad zullen zij hun plaatsen overgeven aan de atmosferiërs die uit Theovrahkistan zijn 
gekomen.

4. Van die tijd af moeten Mijn atmosferiërs elkaar gaan bijstaan en niet afhankelijk zijn van elke 
leraar die uit Mijn etherische hemelen afkomstig is.

5. Vervolgens liet Lika At'yesonitus roepen en vertelde hem van Jehovih's woorden en voegde eraan
toe: U draag ik daarom deze arbeid op. En ik geef u twaalf generaals voor de verschillende streken 
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van de aarde; en aan elk van de twaalf wijs ik vijf miljoen etheriërs toe die u kunt rekruteren uit de 
legers die betrokken waren bij de bevrijding van de hellen en knopen.

6. At'yesonitus zei: Het behaagt mij Jehovih's wil en die van u te volvoeren. Ik zal de gebieden van 
de aarde verdelen onder de twaalf generaals en aan ieder van hen de vijf miljoen geven, 
overeenkomstig uw geboden.

7. Daarop stuurde At'yesonitus officieren op weg naar de diverse gebieden in atmosferea om de 
zestig miljoen bevrijders te kiezen en hen te gelasten zich te melden in Theovrahkistan, in het Dal 
van This, zijn hemelse plaats, waarheen hij de twaalf generaals meenam die Lika hem had 
toegewezen.

8. Lika gaf At'yesonitus een lijst van de geesten die aldus bij de stervelingen weggehaald moesten 
worden, dat wil zeggen: de reïncarnisten, de demonen, de huisgeesten, de vampiers en de 
wellustelingen, en het soort geesten dat op andere manieren de stervelingen in duisternis en misdaad
voerden; en hij toonde hem de streken van de aarde waar zij het meest talrijk waren. At'yesonitus en
zijn generaals maakten zich goed vertrouwd met deze lijst alvorens te beginnen aan hun hachelijke 
onderneming.

9. Daarna gaf At'yesonitus opdracht aan de scheepsbouwers om hem te voorzien van twaalfduizend 
vuurboten, met verschansingen van vuur, en met toegangspoorten.

10. Intussen stuurde Lika Yussamis op weg met vierhonderd aardrijkskundigen en wiskundigen en 
onderzoekers om het benodigde plateau te zoeken waar At'yesonitus zijn gevangengenomen scharen
naartoe kon zenden.

11. Derhalve stichtte Yussamis de zes hemelse plateaus die bekendstaan als de Ugsadisspe, een 
naam die betekent: de Hemel van de Vernietigende Slangen.

12. Dit waren de zes hemelen van Ugsadisspe, te weten: Tewallawalla, boven Arabin'ya, 
twaalfhonderd mijl hoog; Setee'song, boven Vind'yu, duizend mijl hoog; Go'e'dhi, boven Jaffeth, 
elfhonderd mijl hoog; Ellapube, boven Uropa, duizend mijl hoog; Apak, boven Noord- en Zuid- 
Guatama zeshonderd mijl hoog en grenzend aan Yatonte, de subjectieve hemel van de Ouden die nu
opnieuw werd ingericht door Kaparos; en Fue, boven Chihuahi, negenduizend mijl hoog.

13. Yussamis voorzag deze hemelen niet van wegen, om te voorkomen dat de bevrijde geesten 
zouden samenscholen en in zo'n geval tot anarchie zouden vervallen (hellen). En dus benoemde hij 
voor elk van deze hemelen een heerser met de rang van eerste God, gekozen uit de etherische 
scharen, maar hij gaf hen de macht om hun tronen aan het eind van de dageraad aan opvolgers te 
schenken, met een diensttermijn van niet minder dan tweehonderd jaar, maar ondergeschikt aan de 
beperkende macht van God in Theovrahkistan.

14. Lika gaf vierduizend boodschappers aan At'yesonitus, en twaalfduizend boodschappers aan 
Yussamis, aan wie hij ook zestig miljoen werkers gaf. Maar elk van hen zorgde op zijn eigen manier
voor zijn herauten, musici, maarschalken en kapiteins.

15. Toen At'yesonitus en Yussamis hun legers van werkers ontvangen hadden, gingen ze meteen aan
de slag, de eerste met verlossen, en de laatste om de druja's van de aarde te ontvangen. En Yussamis
zette zijn scharen aan het bouwen van huizen, ziekenhuizen, hemelse plaatsen, en het stichten van 
steden en provincies door middel van de eerste Goden onder hem.

Oahspe - Boek van Lika, de Zoon van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina
787 - 844



HOOFDSTUK XXI

1. Jehovih had gezegd: Alle engelen beneden de eerste verrijzenis, behalve de kinderen, zullen in de
hemel en op aarde bekend staan als druja's, want zij zijn degenen die geen vermogen tot kennis of 
kracht van de persoonlijkheid bezitten.

2. Zoals er op de aarde armen, landlopers, bedelaars en misdadigers zijn die Druks zijn, zo zijn er in
hada geesten die een grote beproeving vormen voor de stervelingen en de engelen.

3. En zij bevinden zich in de stervelingen en de huizen waar ze in wonen. Sommige stervelingen 
hebben een of twee van hen; sommigen een dozijn; en sommigen hebben er honderden. Sommigen 
van hen gaan door met aardse verblijfplaatsen te bewonen lang nadat de stervelingen ze verlaten 
hebben, zelfs totdat ze in puin vallen. En als iemand zo'n huis binnenkomt, nemen de druja's hem in 
bezit om op en bij hem te leven.

4. En als een sterveling grotere wijsheid en zielskracht bezit dan de druja's, beheerst hij hen met 
goed gevolg, verbetert hen en verheft hen uit de duisternis en hulpeloosheid.

5. Maar als de druja's een grotere kracht bezitten dan de sterveling, trekken zij hem omlaag in de 
duisternis en maken hem tot een genotzuchtig iemand volgens de aardse toestanden. Soms helpen 
zij iemand aan rijkdom en grote macht; en als hij zoons en dochters heeft die in luiheid en 
gemakzucht en luxe zijn opgevoed, hechten de druja's zich aan hen vast en leiden hen op hun eigen 
paden, van genotzucht en uitspattingen of hardvochtigheid.

6. De vleeseter is een verrukking voor hen; en de dronkaard hun grote plezier. De rijke man, en de 
koningen, de generaals, de ruziezoekers, de hoeren en soldaten zijn bijzonder kostbaar voor hen. En
alle soorten bedwelmende en verdovende middelen waar de stervelingen genot aan beleven, zijn 
voor hen grote feesten en een groot genoegen. De priester en de predikant die op hun gemak en in 
weelde leven, en opzichtige riten en vermakelijkheden opvoeren, zijn evenzo grote oogsten voor 
hen om in te zwelgen.

7. In bepaalde gevallen overheersen de druja's hun sterveling en noemen zijn buren hem gek, en 
men stuurt hem naar een gekkenhuis (psychiatrische inrichting - uitg.), hetgeen voor hen een stad 
van plezier is. Wanneer stervelingen oorlog voeren en elkaar uitmoorden, hebben de druja's grote 
pret, nemen eraan deel door de stervelingen in de strijd te inspireren.

8. De pleiter (advocaat) is favoriet bij hen, want zijn beroep brengt hem midden in de twist, bedrog 
en leugens; voor hen is hij een gelukkige woonplaats.

9. De goochelaar die wonderen en trucs vertoont staat bij hen in de gunst, want met hem en via hem
kunnen zij zich manifesteren. En wanneer ze zichzelf laten zien en hen gevraagd wordt wie ze zijn, 
antwoorden ze met iedere naam die voldoet of vleit en nu en dan doen ze zelfs net of ze Goden en 
verlossers zijn!

10. De roddelende vrouw die over haar buren praat vormt een goed tehuis voor druja's; en als de 
vrouw zich overgeeft aan kwaadsprekerij, amuseren ze zich bovenmate. De man die een grote 
opschepper is, en een leugenaar en lasteraar, is een uitgezocht huis voor hen om in te wonen.

11. De oplichter en fraudeur, de gierigaard en de verkwister, de vloeker van Jehovih, de vloeker van
de Goden, zijn als een citadel voor hen om te bewonen.
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12. Grotendeels gaan zij niet weg van de sterveling die zij bewonen terwijl hij leeft; nee, zij bezitten
niet de wijsheid of de kracht om verder dan een lengte weg te gaan. Sommige van hen hebben de 
kracht om naar een buurman te gaan of naar het huis van een buurman. En als een sterveling zijn 
buurman dood wenst, dan gaan dergelijke druja's die dat kunnen naar die buurman toe, zoeken een 
of andere vergiftige infectie op en besmetten hem ermee tot de dood erop volgt, hetgeen "beheksen"
genoemd wordt.

13. Nee, niets is te laag of te smerig voor ze; en het zijn hoofdzakelijk idioten en geestelijk 
gestoorde imbecielen die ingaan op elke naam of vraag, als iemand die dronken is, zo vreselijk 
dronken dat hij niets meer weet en nergens om geeft.

14. Een grote stad vol misdaad en verloedering, met rijke en deftige mensen, en mensen met slechte
gewoontes, komt hen beter uit dan een stad op het platteland.

15. Druja's leven net zo talrijk temidden van de welgestelde en deftige mensen als onder de armen; 
zij vullen de bordelen en de tempels van de afgodendienaars; een gerechtshof vol met pleiters 
(advocaten) en criminelen is een verrukkelijke plaats van samenkomst voor ze, maar een veldslag in
de oorlog is voor hen een heerlijk amusement.

16. Een arbeidzaam iemand die goed en eerlijk is, is voor hen van weinig waarde, behalve als hij 
een veelvraat of drinker van alcoholische dranken is.

17. Een man die een rijke, luie vrouw trouwt, krijgt met zijn echtgenote zo'n honderd of meer 
druja's.

18. Een vrouw die een rijke, luie man trouwt, of een gokker, ontvangt bij haar echtgenoot zo'n 
honderd of meer druja's.

19. Druja's heersen vaker over stervelingen dan andersom. Het was vanwege hun grote aantal en 
hun vermogen tot kwaadstichten, dat Jehovih Zijn uitverkorenen gebood onder elkaar te huwen; en 
zich terug te trekken van andere volken en zich tot een apart en afgescheiden volk te maken opdat 
zij niet door druja's bezeten zouden worden.

20. Als een sterveling overlijdt en hij heeft gezag over zijn druja's, zal niet alleen zijn geest naar de 
eerste verrijzenis opstijgen, maar ook zijn druja's, waarna zij allemaal in het licht verlost worden.

21. Wanneer een sterveling overlijdt en zijn druja's hadden gezag over hem, dan wordt zijn geest 
ook een druj en wordt hij één met hen, zich vasthechtend aan ieder die op zijn weg komt; maar als 
het in een huis gebeurt en er komt geen sterveling waar ze zich aan vast kunnen klampen, dan 
blijven zij in dat huis. En daar kunnen ze een jaar, tien jaar of honderd jaar blijven, in duisternis, 
niets wetend, niets doend totdat er andere engelen komen en hen bevrijden, hetgeen dikwijls geen 
eenvoudige zaak is en lichamelijke kracht vereist om ze weg te brengen.

22. Jehovih gaf bepaalde tekenen aan zowel de engelen als de stervelingen, waardoor het op aarde 
en in de hemel bekend zal zijn wie meester is over de ander, een sterveling of zijn druja's, en 
derhalve bepaalt zo'n kwestie in wat voor een plaats de geest van een mens het gemakkelijkst 
terecht zal komen na de dood.

23. Indien de sterveling zijn gewoonte tot dronkenschap niet kan bedwingen, of tot gulzigheid, 
hebzucht, liederlijkheid, luiheid, liegen of huichelachtigheid en preekt wat hij niet in praktijk 
brengt, of zich overgeeft aan seksuele bevrediging, wraaklust of woede, of boosaardige achterklap, 
dan is hij inderdaad een slachtoffer in de handen van de druja's en wordt hij op het ogenblik dat hij 
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sterft één met hen.

24. Want als hij niet de kracht bezit om meester te blijven over zulke zaken terwijl hij in de 
stoffelijke wereld verkeert, zal hij niet sterker zijn als hij zijn stoffelijk lichaam kwijtraakt.

25. Indien de sterveling echter gestegen zal zijn door deze gewoontes en verlangens te beheersen, 
dan zal hij inderdaad op het moment van sterven de eerste verrijzenis ingaan; en de druja's, als hij 
die heeft, zullen ook verlost worden.

26. En niet de woorden en belijdenissen van stervelingen of druja's, noch hun gebeden of 
godsdienstige riten en ceremoniën zijn van enige waarde voor hen; maar door de werken en het 
gedrag van de stervelingen worden alle dingen gekend en bewezen.

27. Zodat Jehovih's hoogverheven Goden maar één keer over een stoffelijke stad hoeven te gaan om
te bepalen of die zich in verrijzenis bevindt of in verval. En die Goden zetten hun engelarbeiders 
aan het werk, hen sorterend als een sterveling met zijn vee zou doen.

28. En als een stad in ernstige mate belaagd wordt door druja's die de stervelingen omlaag trekken 
in de geestelijke vernietiging, dan inspireren de engelen zulke stervelingen die op weg naar 
verrijzenis zijn om uit de stad te verhuizen, waarna zij de stad in vuur en vlam zetten en 
platbranden.

29. En terwijl de brand woedt en de druja's worden afgeleid door het schouwspel, komen de engelen
van macht hen overvallen en voeren hen weg, bij honderden miljoenen. En zo worden de 
stervelingen gereinigd van degenen die hen anders in de duisternis gebonden zouden hebben na de 
dood.

30. In zo'n geval wordt Jehovih door de ongelovige verwenst vanwege de huizen die verbranden, 
want hij beoordeelt de toestand naar de dingen waar zijn ziel verzot op was. Hij zegt: Wat een 
dwaze God! Wat gemeen, om een stad in brand te steken.

31. Want hij begrijpt niet dat alle dingen uit Jehovih voortkomen en dat Zijn Goden niet onder Hem 
werken vanwege het verheerlijken van de aarde door de mens, hetgeen de vloek voor de geest is, 
maar dat zij op hun eigen manier werken aan zijn geestelijke verheffing, in overeenstemming met 
het licht van de Vader in hen.

32. Om de verheffing van druja's te volbrengen, die bij de stervelingen op de aarde woonden, had 
Lika, de Zoon van Jehovih, At'yesonitus aangesteld, met zijn twaalf generaals, ware Goden van 
wijsheid en macht, ieder voor een bepaald gebied van de aarde.

HOOFDSTUK XXII

1. Jehovih sprak tot Lika en Hij zei: Dit zijn Mijn wegen; openbaart u Mij aan hen; zij die Mij niet 
kennen, moeten Mij leren kennen; Mijn werken zullen voor hun ogen verrijzen, en hun 
begripsvermogen zal geopend worden.

2. Zij zullen weten wat Ik bedoel als Ik zeg dat Ik zal vernietigen of dat Ik zal opbouwen. Ik heb de 
mens, die Mij beoordeelt, gehoord in zijn ijdelheid. Zijn ogen zijn slechts op de aarde gericht, en op
huizen en rijkdommen. Omdat Ik ze van hem afneem, klaagt hij tegen Mij.
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3. Ik gaf de mens een voorbeeld in zijn eigen kind dat dol is op suikergoed en nietsdoen en 
nutteloze pleziertjes, de mens pakt ze af van zijn kind en zegt: Kijk eens, dat is niet goed voor jou, 
behalve met grote matigheid.

4. Waarmee heb ik u gekwetst, O mens? Waarin vernietigde Ik iets dat uw geest bevorderde? Waarin
heb Ik vernietiging over u laten komen terwijl u Mijn geboden opvolgde? Waarom zou u klagen 
omdat Ik grote steden in de as legde? Zag u de miljoenen druja's waardoor u omlaag gehouden werd
in de duisternis, door uw slechte gewoonten?

5. Ik verkeer niet in boosheid noch trek Ik iets omlaag of verbrand Ik een of andere plaats uit 
woede. Als u een rij huizen gaat vernietigen om een grote brand tot staan te brengen, zullen de 
mensen dan mopperen? Want uw hand strekt zich uit om een goed werk te doen voor de hele stad.

6. Mijn hemelen zijn steden in het groot; en als een sterfelijke vleugel aanstoot geeft, dan kortwiek 
ik hem. Zij behoren allen Mij toe en niemand kan Mij Mijn gezag betwisten over dat wat van Mij is,
hetgeen Ik uitoefen voor de verheffing van het geheel.

7. U hebt gejammerd over de vernietiging van de geleerde boeken van de Ouden; maar u kent uw 
eigen woorden niet. Zag Ik niet, O mens, dat u zich nooit zou losmaken van de doctrines van de 
donkere tijdperken, als de boeken met de grote geleerdheid niet vernietigd werden?

8. In alle tijdperken van de wereld ben u aan de Ouden gebonden geweest; u bent eeuwig achteruit 
aan het zoeken naar wijsheid en naar de engelen van de gestorvenen die voorgeven de Ouden te 
zijn. Ik zie deze laatsten, en het zijn druja's.

9. Ik stuur wijze engelen naar hen omlaag om hen uit de duisternis te verlossen. En zij komen en 
halen de druja's bij u vandaan voor uw bestwil en dat van hen. Mijn wijze engelen laten de 
stervelingen de boeken van de Ouden verbranden; want Ik gebied hen ervoor te zorgen dat u uw 
begrip opent voor de levende tegenwoordigheid.

10. Jehovih sprak tot At'yesonitus, en via hem tot de twaalf Goden van de verlossing en Hij zei:

11. Ga heen, Mijn Zoon, met wijsheid en macht. Uw werk vereist grote kracht en krijgslisten. Want 
u zult de druja's stevig gebonden aan de stervelingen aantreffen, en aan de sterfelijke woonplaatsen 
(huizen). Zoals een drenkeling zich vastklampt aan een stuk hout, zo klampen de druja's zich vast 
aan de stervelingen. Zoals een waanzinnig persoon, gek van dronkenschap, angstig wegvlucht van 
zijn beste vrienden, zo zullen de druja's van u wegvluchten, en van uw scharen die pogen zullen hen
te verlossen.

12. Zij zullen hun stervelingen inspireren tot vrees en invoering van de oude doctrines. Ja, die 
beiden zullen, zonder het te weten, zichzelf samenbinden met grote vasthoudendheid.

13. Maar u zult hen niettemin apart verlossen; door list of overreding, of met een sterke hand. En 
wanneer u hen gescheiden hebt, moet u de druja's omringen met vurige vlammen, en hen 
wegvoeren naar de boten die verschansingen van vuur hebben. En u zult hen overdragen in de 
plaatsen die Mijn Zoon Yussamis reeds voor hen in orde heeft gemaakt.

14. U zult niet alleen de druja's verlossen, maar er ook voor zorgen dat de stervelingen een hekel 
aan hen hebben.

15. De sterfelijke koningen zullen bevelschriften uitvaardigen tegen magiërs, profeten, zieners en 
priesters; en het raadplegen van de geesten zal tot een einde komen. En de mens op de aarde zal 
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inkeren tot zijn eigen ziel, hetgeen Mijn licht is binnenin hem, en hij zal het opkweken en voor 
zichzelf leren te denken.

16. At'yesonitus maakte een verslag gereed om aan de stervelingen te geven, en het werd door 
inspiratie zo gegeven. En de aard van het verslag bestond eruit de stervelingen te leren om op hun 
hoede te zijn voor druja's, en te weten wie door hen gekweld werd.

17. Hetgeen hierna volgt is dus het bedoelde verslag, evenals het tot op heden aanwezig is in de 
hemelse bibliotheken, d.w.z.:

18. De man die zegt: Ik heb medelijden met mijn buren, zij worden omringd door druja's!

19. De man die zegt: Alleen gekken geloven in bezetenheid !

20. De man die zegt: Er bestaat geen Volmaakte Persoon!

21. De man die zegt: Mijn weg is wijsheid, die van u is slecht!

22. De man die zegt: Laat niemand mij bevelen geven! Ik wil niets dan vrijheid tot het uiterste!

23. De man die zegt: Zoals de priester denkt, zo denk ik!

24. De man die zegt: Had u mijn kennis maar!

25. De man die zegt: De Ouden waren wijzer dan wij!

26. De man die zegt: De Ouden waren dwazen.

27. De man die zegt: Al wie het niet zo inziet als ik, is een heiden!

28. De man die zegt: Al wie mijn God niet aanbidt, is slecht!

29. De man die zegt: Wijsheid is boekengeleerdheid!

30. De man die zegt: Er zit geen wijsheid in boeken!

31. De man die zegt: Mijn boek is heilig; het bevat de som van alle openbaring en inspiratie!

32. De man die zegt: Er bestaat geen inspiratie, noch woorden daarvan!

33. Alleen de volgelingen van de Ouden.

34. Hij die niets te maken wil hebben met de Ouden.

35. Hij die riten, ceremoniën en gebeden negeert.

36. Hij die afhankelijk is van riten, ceremoniën en gebeden.

37. Al wie de Eeuwig Tegenwoordige Persoon ontkent.

38. Al wie de raad van engelen of mensen opvolgt.
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39. Al wie niets wil leren van de raad van mensen en engelen.

40. Al wie vindt dat gebeden en belijdenissen goed zijn voor anderen, maar niet nodig voor zichzelf.

41. Of zegt: Ik wil leiden en toezicht houden; u bent mijn bediende!

42. Of zegt: Let op mijn rechten!

43. Of: Kijk naar mijn verdiensten!

44. Of: Kijk eens naar mijn bezittingen!

45. Of spreekt over zichzelf en zijn ervaringen.

46. Of roddelt over anderen.

47. Of zijn broeder oordeelt of hem kritiseert.

48. De eigengerechtigde die zegt: Let op mij, ik ben heilig!

49. Of die geen nieuw licht wenst; of zegt: Het oude is goed genoeg!

50. Al wie alleen voor zichzelf werkt.

51. Al wie met zijn wijsheid en kracht niet voor anderen werkt.

52. Die zijn eigen gemak nastreeft.

53. Die het welzijn van anderen niet hoger acht dan dat van zichzelf.

54. De huichelaar die de ene handelwijze predikt en de andere in praktijk brengt.

55. Die niet openlijk zijn doctrines uitspreekt uit vrees dat zijn woorden geen voordeel opleveren 
voor zijn aardse middelen en verbintenissen.

56. At'yesonitus zei: Want die zijn evenzeer onder de slavernij van druja's als de dronkaard, de hoer 
of de moordenaar. En na de dood zweeft hun geest naar dezelfde hada van duisternis.

HOOFDSTUK XXIII

1. Toen At'yesonitus' generaals en hun scharen door Vind'yu, Jaffeth en Arabin'ya trokken, werkten 
zij samen met de Goden die de inspiratie van Capilya, Mozes en Chine onder hun hoede hadden. En
niet alleen verwijderden de engelgeneraals de druja's van de stervelingen, maar ze inspireerden de 
sterfelijke koningen en koninginnen in deze grote delen van de aarde om besluiten uit te vaardigen 
tegen tovenaars en priesters die te rade gingen bij de geesten.

2. Jehovih had gezegd: Dit zal in later tijden een getuigenis zijn van Mijn handelingen voor de 
bewoners van de aarde; niet alleen voor een gedeelte van de aarde; maar voor alle plaatsen. Want 
jaren later zullen zij de geschiedenis onderzoeken om te ontdekken dat de koningen en koninginnen 
in deze drie grote delen der aarde op hetzelfde tijdstip verordeningen uitvaardigden tegen de 

Oahspe - Boek van Lika, de Zoon van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina
787 - 844



omgang met geesten. En dit feit zal een getuigenis zijn van Mijn cyclus van Bon; waarin de mens 
begrijpen zal dat Ik niet slechts in één hoekje van de aarde kom, en niet slechts naar één volk, maar 
dat Ik ze allemaal onder Mijn hoede heb, als een Vader die zijn eigen kinderen kent.

3. Ook geef Ik hen niet dezelfde aspiraties; want de een stuur Ik naar het westen om rond de aarde 
te trekken; de ander vorm Ik met een menigte van talen en een menigte van Goden; en de derde 
vorm Ik zonder enige God behalve Mijzelf. En zij zullen begrijpen dat als er ergens vele talen 
bestaan, daar ook vele Goden worden aanbeden; daar waar één taal voorkomt, wordt slechts één 
aanbeden. Ikzelf, de Grote Geest. 2)

4. Want in Kosmon zal Ik hen tezamen brengen en deze verscheidenheden zullen als een sleutel zijn
om de doctrines en talen uit lang voorbije tijden te ontsluiten.

5. De mens die ver van andere mensen leeft wordt verwaand; betreurt de duisternis van anderen, en 
grote naties krijgen verbeelding over zichzelf en hun doctrines.

6. Elk van de grote volkeren zegt: Kijk eens naar die barbaren daar ! Ik was de uitverkorene in Zijn 
bijzondere zorg. Die anderen zijn slechts heidenen, en ze zijn het niet waard geweest dat de Grote 
Geest naar ze omkeek.

7. Maar op die dag plant Ik het zaad van Mijn getuigenis, dat over drieduizend jaar op zal komen en
bloeien en vrucht zal dragen.

8. At'yesonitus en zijn generaals met hun miljoenen engelscharen verwijderden de druja's, de 
engelen der duisternis, van de aarde. Zij verspreidden zich naar het oosten en westen, noorden en 
zuiden, rond de hele aarde, in alle delen daarvan, in alle uithoeken.

9. Dag en nacht werkten At'yesonitus en zijn legers, ze eindigden noch rustten, maar gingen op de 
juiste manier te werk en namen de hele laagste plaats van de hemel in met hun transportboten van 
vuur.

10. En de boten spoedden zich heen en weer zonder te stoppen, tijdens het opstijgen geladen met de 
schreeuwende, doodsbange druja's, allemaal onder bewaking en naar behoren beschermd door de 
wijze engelen die boven hen stonden, tegen ongelukken of letsel.

11. Sommige druja's konden eenvoudig gepakt en weggebracht worden; sommigen die zwak, 
hulpeloos en ongevaarlijk waren; maar honderden miljoenen van hen waren waanzinnig en 
wanhopig; sommigen boosaardig, vreselijk met hun roekeloze gevloek en smerige taal, en 
gevaarlijk bovendien.

12. Maar anderen waren hoogst meelijwekkend in hun liefde om bij hun sterfelijke verwanten te
blijven hangen; moeders, van wie de kinderen op de aarde woonden; en kindergeesten, van wie de 
moeders op de aarde woonden. Zulke druja's te scheiden en hen te moeten wegbrengen was een zeer
hartverscheurende taak waar godgelijke zielen voor nodig waren om te volbrengen.

13. Jehovih had gezegd: Zoals een sterfelijke moeder het stoffelijk lichaam van haar dode kind 
tegen zich aan zal drukken, totdat haar vrienden ze van elkaar moeten trekken, terwijl alle zielen die
toekijken gebroken zijn door verdriet vanwege haar liefde, zo ook is de band tussen de geest van de 
dode en de sterveling die nog is achtergebleven.

14. Maar als Mijn wijze engelen hen aanzien en bemerken dat zij elkaar omlaag trekken in de 
duisternis, dan moeten zij vaneen getrokken worden; en de geest moet worden weggebracht en 
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verzorgd tot de uiteindelijke verrijzenis, en alleen onder gepaste bewaking kan het worden 
toegestaan de sterfelijke verwant te bezoeken.

15. Op de slagvelden van de aarde bevonden zich honderden miljoenen geesten in chaos die nog 
steeds denkbeeldige veldslagen uitvochten en niet wisten dat hun lichaam dood was; niets anders 
wetend dan te vechten en te vloeken; dwalend over de slagvelden zonder weg te willen gaan, 
behalve als ze werden gepakt en weggevoerd.

16. Aldus zuiverden At'yesonitus en zijn machtige scharen de aarde. Maar er zouden wel duizend 
boeken geschreven kunnen worden over hun grote werken en wonderlijke avonturen en de 
duizenden afzonderlijke helden, van wie de grote prestaties iemands geloof te boven gaan vanwege 
de geopenbaarde liefde en macht.

17. En ook niet veel minder waren de werken en belevenissen van Yussamis in Ugsadisspe en haar 
zes hemelse plaatsen, waar zijn etherische scharen onafgebroken werkten en zorgden voor plaatsen, 
en oppassers, en verzorgers, en artsen, en leraren voor de verloste druja's, de duizenden miljoenen.

18. Jehovih zei tegen Yussamis: U moet de druja's sorteren; de vreedzamen bij elkaar; de dommen 
hij elkaar; de waanzinnigen, de chaoten en al Mijn andere gekwelden; en zorgen voor afdelingen en 
plaatsen voor hen. En leraren en verzorgers en doktoren; want zij zullen ook uit de duisternis verlost
worden. Ja, elk van hen zal als een ster van heerlijkheid worden in de hemel.

19. En Yussamis en zijn Goden brachten de zes hemelen van Ugsadisspe tot ontwikkeling; ze 
stichtten plaatsen voor de tientallen miljoenen druja's; en ze zorgden voor orde en discipline, en 
altaren voor de eredienst, en scholen en colleges en werkplaatsen, en alle dingen die er maar nodig 
zijn in een primaire hemel.

HOOFDSTUK XXIV

1. Jehovih sprak tot Lika en zei: Kijk eens, het eind van de dageraad komt nader; ga nog eens rond 
de aarde en haar hemelen en verdiep u in de arbeid van uw Goden. En u moet uw Rapon scharen 
meenemen, en een voldoend aantal herauten en begeleiders en de musici en boodschappers die u 
wenst.

2. En wanneer u te Yatonte, Mijn subjectieve hemel bent aangekomen, moet u een poosje bij 
Kaparos halt houden en het in groter heiligheid en doeltreffendheid hervestigen. Want dit is Mijn 
enige subjectieve hemel in de gewesten van de rode ster.

3. Zie, de geesten van hen die in de kindsheid sterven roepen tot Mij en ze zeggen: Zeg ons, O Gij 
Schepper, hoe staat het met de aarde? Hoe staat het met de stervelingen die op de aarde wonen? 
Waar zwoegen zij voor? Hebben zij ook scholen en ziekenhuizen en werkplaatsen net als bij ons? 
Krijgen stervelingen ongelukken en beproevingen? Hebben zij wegen, en oceanen van water op de 
grove aarde?

4. Hoe kunnen die dingen bestaan. O Jehovih? Waarom kunnen de stervelingen niet omlaag in de 
aarde gaan en in de bodem van hun oceanen, zoals wij het kunnen in de hemelen?

5. Hoe schiep U ons levend op de aarde? Hoe zag het er daar uit? Waarom dragen de stervelingen 
van die aardhuizen (lichamen) met zich mee? Kunnen ze er niet in en uit gaan wanneer ze maar 
willen?
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6. Wat bedoelen de stervelingen, O Jehovih, met vergankelijk leven en aardse dood? Heeft de klei 
en het steen en het water waar ze in wonen (het aardse lichaam) leven en dood? Wat bedoelen ze 
met: dit is van mij en dat is van jou?

7. Houdt iedereen zijn eigen lichaam? Hoe groeien de aardse lichamen? Eten ze klei en steen? En 
water? Waar krijgen ze hun bloed vandaan? En eten ze haar opdat ze aardse haren zullen krijgen?

8. Waarom brengen ze hun aardse lichaam niet mee naar boven als ze doodgaan? Dragen ze alleen 
kleren over het geestelijk lichaam, of ook over het aardse lichaam?

9. Groot zijn Uw werken, Jehovih! Breng mij naar Yatonte, Uw grote subjectieve hemel. Wij willen 
door gestalten in pantomime de voorstellingen van de aarde leren. Wij willen door Uw 
panoramische hemel te weten komen wat de stervelingen doen. Hoe zij leven en hoe hun scholen 
eruitzien. Hoe zij erin geslaagd zijn de stoffelijke zintuigen te leren door stoffelijke dingen? Hoe 
hun boten gemaakt en aangedreven worden? Hoe hun voertuigen zich over de vaste aarde bewegen?

10. Jehovih zei: Daarom, O Lika, moet u erop toezien dat Yatonte voor deze lessen vervolmaakt 
wordt, en ook dat de geesten van de doden, die niet van de aarde wensen op te stijgen, uit de 
verdoving worden opgewekt.

11. Lika deelde de Rapon scharen Jehovih's woorden mee; en ook gaf hij zijn hoofdmaarschalk 
bevel om te zorgen voor de benodigde otevan met officieren, herauten, musici en boodschappers.

12. Toen dus alle dingen in gereedheid waren vertrouwde Lika de troon van Jehovih in 
Theovrahkistan toe aan zijn vice-God; en Lika en de Rapons met hun begeleidende schare 
vertrokken op hun reis.

13. Sinds de tijd dat Lika op het plateau van Theovrahkistan was, werd het bewoond door 
duizenden miljoenen engelen en die waren hoog in de graden.

14. Derhalve waren de selectiebeambten hen reeds aan het voorbereiden tot bruiden en bruidegoms 
voor Jehovih. En behalve Yogannaqactra waren er duizenden hemelse steden waar nu schoonheid, 
vrolijkheid, verfijning en vermaak heersten, met muziek en riten en ceremoniën die vol pracht 
waren.

15. Boven deze beambten stonden beambten en hun werk bestond eruit de inwoners van de steden 
te sorteren en te ordenen; en boven hen weer anderen voor elke honderd vierenveertig steden; en 
weer een ander over deze beambten, en hij werd de maarschalk van Theovrahkistan genoemd. En 
hij had dezelfde rang als de maarschalken van de scharen van Lika, verleend door de 
hoofdmaarschalk van Jehovih's Troon.

HOOFDSTUK XXV

1. Jehovih zei tegen Lika: Beëindig uw bezoek en uw inspectie, Mijn Zoon, in alle plaatsen van 
hada op de aarde en bewaar het land Jaffeth tot het laatst. En ten tijde van Chine’s verrijzenis moet 
u daarheen gaan, en met uw schip omlaag gaan en hem opnemen van de aarde.

2. En u moet hem meenemen naar Yogannaqactra, waar hij de weinige dagen zal blijven zolang de 
dageraad nog duurt; en wanneer uw scharen opstijgen naar etherea moet u Chine met u meenemen 
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en uw huis tot het zijne maken tot de tijd dat hem de toestanden en de krachten van de hogere 
hemelen zullen zijn geleerd.

3. Want aangezien zijn stoffelijk leven een offer is voor de verrijzenis van de mensen, moet hij 
bijzondere zorg en bijstand in de hemel ontvangen.

4. Lika was tevoren door de God van Chine ingelicht wat betreft het moment waarop Chine zou 
sterven en verbranden, en zijn as naar de vier windstreken verspreid zou worden; en het 
bijeenbrengen van een stoffelijke vorm van Chine, en de zeven dagen dat het zou duren. Dus paste 
Lika de koers van zijn otevan aan volgens de aanwijzing van zijn boodschappers die voor dit doel 
waren aangesteld, zodat hij het veld tijdig zou bereiken om Chine te verheffen voor het oog van de 
menigte.

5. De God van Chine had door zijn pupil aan de stervelingen voorspeld dat er op zekere dag een 
vuurschip uit de hemel zou neerdalen om Chine in de hemel op te nemen.

6. Dienovereenkomstig had zich een grote menigte verzameld op het asveld, waar zij de as van de 
gestorvenen uitstrooiden, en zij keken uit naar het schip.

7. Hiervan was Lika tevoren door zijn boodschappers op de hoogte gebracht; en Lika op zijn beurt 
had de God van Chine ingelicht over het tijdstip dat hij met het ruimteschip zou verschijnen, opdat 
hij ervoor zou zorgen dat Chine in het midden van het veld zou lopen en zo opgenomen kon 
worden.

8. En al deze zaken werden in de handen van deze grote Goden tot op het uur en de minuut ten 
uitvoer gebracht. En Lika zorgde ervoor dat het vuur van het schip zichtbaar werd gemaakt voor de 
stervelingen. En de afmeting van het schip was tienmaal zo groot als het veld van de doden, zodat 
de mensen vreesden en sidderden toen zij het licht van het schip zagen, en velen van hen vielen neer
en jammerden dat het einde van de wereld gekomen was.

9. En God liet Chine over het veld lopen en Lika zond een wervelwind omlaag en nam hem op in 
het schip in aanwezigheid van tienduizenden verzamelde stervelingen.

10. En nu stevende Lika op Yogannaqactra af, want het eind van de dageraad was op handen.

HOOFDSTUK XXVI

1. Lika stuurde boodschappers naar al zijn Goden en Heren om hun opvolgers te installeren en te 
begiftigen; waarna de Goden en Heren zich in Theovrahkistan voor gereed moesten melden voor de
periodieke verrijzenis. En hij gebood hen om hun etherische scharen mee te brengen, behalve 
degenen die ervoor kozen de volgende dan van tweehonderd jaar als vrijwilliger te blijven.

2. Tevoren had Lika door zijn snelle boodschappers bericht laten sturen naar etherea, naar Lissa, de 
Godin van Teannakak in etherea, naast Howgil. En hij zei tegen Lissa: mijn verrijzenissen zullen uit
acht schakels bestaan, elk gelijk aan acht miljard bruiden en bruidegoms. Stuur een cowppon om ze 
over te brengen.

3. Lissa stuurde bericht aan Lika en liet weten: O Jehovih, ik verheug me over het verzoek van Uw 
Zoon Lika, hoofdman van Vetta'puissa! Ik zal de keten van cowppons overbrengen.
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4. Vervolgens gaf Lisa haar bevelen in Teannakak, om haar bouwlieden de cowppon te laten 
vervaardigen; en ook zette ze haar officieren aan het werk om de scharen uit te kiezen die ze nodig 
zou hebben voor haar grote onderneming. Want ze was tijdig genoeg op de hoogte gebracht, 
aangezien het zelfs in de etherische rijken een zaak van groot gewicht betrof.

5. En zo volmaakt werden Lissa's bevelen ten uitvoer gebracht dat ze er geen dag te veel of te 
weinig naast zaten. En vervolgens scheepte ze zich in met haar scharen, op weg naar de rode ster, de
aarde, met haar duizend miljoen getrainde verrijzenishelpers; op haar lange reis van twintig miljard 
mijlen!

6. Jehovih had gezegd: Draag Mijn bruiden en bruidegoms ver weg: laat hen de pracht van de 
hemelen zien die Ik geschapen heb. Stop ze niet bij elkaar in een klein hoekje. Laat ze hun zielen 
vergasten aan de luister van Mijn uitgestrekte hemelen!

7. Intussen kwamen Lika en zijn scharen in Theovrahkistan gereed voor de ceremoniën en voor de 
opstijging.

8. Nu kwamen de Goden eraan met hun scharen, uit alle windstreken van de lagere hemelen 
brachten ze hun oogsten bijeen en stelden ze op in de door de maarschalken toegewezen plaatsen.

9. De meest opvallende en beminde van allen was Ahura. Na hem kwamen de vijf ware Goden: 
Inane, Injek, Inlay, Inoal en Inyith met hun hemelse scharen die aan hen waren toegewezen; want 
het geschiedde door middel van deze vijf Goden dat de drie stervelingen Capilya, Mozes en Chine 
de Faithists van Vind'yu, Jaffeth en Arabin'ya verlost hadden. Deze vijf Goden hadden binnen vijf 
jaar de aardse heerschappijen en wetten van Vind'yu en Jaffeth veranderd, en vier miljoen Faithists 
op een reis in westelijke richting rond de aarde gestuurd; en ze hadden de Al Ene (monotheïsme - 
uitg.) stevig gegrondvest in de vier grote delen van de aarde, en ze hadden al de Faithists op het 
aardoppervlak uit de slavernij verlost.

10. Groot was ook het werk dat door At'yesonitus en Yussamis volbracht was; en door de Goden die
de hellen en de knopen hadden bevrijd; en door vele anderen. Zo goed en groots waren de werken 
van hen allemaal, dat een geschiedenis over de vijfjarige arbeid van één van hen een boek zou 
kunnen vullen dat in een heel leven niet gelezen zou kunnen worden.

11. En zij hadden opvolgers achtergelaten die zouden vervullen wat zij gegrondvest hadden; zodat 
al de lagere hemelen in orde waren, met systeem en discipline zoals het in geen tweeduizend jaar 
was geweest.

12. De druja's van de aarde waren verwijderd van de stervelingen; de slagvelden van de aarde waren
gereinigd van de chaotische geesten van hen die in de oorlogen waren omgekomen.

13. Zodat de hele aarde en haar hemelen in een nieuwe toestand waren gebracht, volgens de manier 
en de vorm van Jehovih's licht.

14. En dit was de Arc van de Verlossing in Bon.

15. Daar daalde Lissa omlaag met haar keten van cowppons; met haar schepen van vuur die zich 
uitstrekten zo wijd als de aarde. En de scharen van Theovrahkistan, de bruiden en bruidegoms, 
vierenzestig miljard Zoons en Dochters van Jehovih stonden daar, afwachtend, toekijkend, 
zenuwachtig, maar vervuld van een onuitsprekelijke verrukking.

16. En zij zagen de cowppons komen; ze kenden de opdracht van de machtige Godin Lissa, de 
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Dochter van Jehovih!

17. Uitgedost in smetteloos wit stonden de vierenzestig miljard; huiverend voor de etherische 
stroming, de wervelwind van de hogere hemelen, stonden de verheven verloofden van de Grote 
Jehovih!

18. Steeds nader kwam de machtige zee van etherisch vuur; en dichterbij, tot hij landde bij het 
plateau van Theovrahkistan.

19. Daar kwam Lissa tevoorschijn, groetend; en na beantwoord te zijn door de grote Lika, Jehovih's 
Zoon kwam ze voor Jehovih's troon.

20. Vervolgens vroeg Lissa op de gebruikelijke manier waarom ze was ontboden in Jehovih's naam. 
Lika antwoordde op de gebruikelijke wijze: Om Jehovih's verloofde Zoons en Dochters te 
huisvesten.

21. Daarna bracht ieder van de vijf Goden van de aarde zijn scharen en schonk hen aan Jehovih, 
door middel van Lissa, Zijn Dochter.

22. Maar zo groots en geweldig waren de ceremoniën dat aardse woorden het niet beschrijven 
kunnen. En wat betreft de pracht en de ontzagwekkendheid, samen met de muziek, als dit met 
kennis van zaken aan de stervelingen beschreven kon worden, zouden zij nauwelijks kunnen leven, 
vanwege de verrukking.

23. Maar er is een tijd, en een limiet en een einde voor al die dingen, en zo was het ook met het 
werk van Lika, de Zoon van Jehovih. De scharen waren gehuwd en zij begaven zich aan boord van 
de etherische schepen, de cowppons. Lika en zijn scharen gingen in zijn eigen airavagna. En met 
een draad van licht als het ware, maakte hij vast aan de cowppons en gaf het woord, het bevel om te
vertrekken.

24. Toen verhieven zich de machtige zeeën van vuur, de achtschakelige Cowppon en de Airavagna! 
Langzaam, geleidelijk aan omhoog gaand, opwaarts, hoger en hoger, steeds sneller en steeds hoger. 
En zo vertrok Lika met zijn duizenden miljoenen verheven Zoons en Dochters van Jehovih. En 
aldus eindigde de dageraad van Bon.

EINDE VAN HET BOEK VAN LIKA, DE ZOON VAN JEHOVIH

Opmerkingen van de uitgever

1) Er-a-a zijn gelijkwaardig aan drie aardse jaren. Om de meeste van deze tijden begrijpelijk te 
maken voor de student, heb ik de Panische woorden herleid tot Engelse jaren van de aarde. 
(Eng.uitg.)

2) Deze drie kenmerken behoren tot de vier grote volkeren van de aarde: de Indiërs, de Chinezen, 
de Hebreeën en de Noord-Amerikaanse Indianen. Ofschoon er verschillende dialecten waren in 
beperkte graad, spraken de Noord-Amerikaanse Indianen ten tijde van de Algonquin Republiek 
dezelfde taal en vereerden zij de Grote Geest. De Chinezen hebben feitelijk één taal en zij vereren 
slechts de Grote Geest. Zelfs de volgelingen van Boeddha en Brahma noemen Hem de Grote Geest, 
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behalve in provincies waar de taal "verontreinigd" is, terwijl India, aan de andere kant, zo rijk aan 
talen, ook zo'n menigte aan Goden heeft gekend. De Hebreeën hebben nooit anders dan de Grote 
Geest aanbeden, zelfs degenen van hen die Hem onder de naam God vereren, doen dit in het geloof 
aan de Eeuwig Tegenwoordige. En zelfs de christen begint te beweren dat Christus de Schepper was
en is. Zodoende schaft de christen zijn Christus af op de meest respectabele manier als hij kan en 
gaat geleidelijk aan over tot Jehovih. Vele christenen en boeddhisten ontkennen nu de persoon van 
Christus en die van Boedda, maar zeggen dat zij het Christus of Boedda principe belichaamden.
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