
Gods Boek van Eskra

HOOFDSTUK I

1. God zei: Dit boek zal Eskra 1) genoemd worden, want het is de geschiedenis van de hemelse 
cyclus Bon. Het zal de kern bevatten van de hemelse optekeningen van 3300 jaar, over de eerste 
sferen van de opstanding der doden. Mijn woorden gaan niet over de aarde, maar over de hemel.

2. Want van de geschiedenis van de aarde weet u reeds af; daarom onthul ik de dingen waar u niets 
van weet. Doe er verstandig uw voordeel mee, want mijn hemelse koninkrijken zullen weldra uw 
woonplaats worden.

3. Zoals er reeds aan u onthuld werd, wat betreft de opvolgingen van de God en de perioden van 
Dan, en de indeling van de hogere van de lagere hemelen, is het voldoende voor u om te weten dat 
hetgeen door God gegeven wordt, van hem komt die de stem van Jehovih is, ongeacht welk bestuur 
of welke God. En ook om te weten dat die hemel waarnaar in Eskra verwezen wordt, niet tot de 
hogere hemelen, etherea behoort, maar tot atmosferea en deze hemelen reizen met de aarde mee 
rondom de zon en ze werden door de Ouden de lagere hemelen genoemd, en door sommigen de 
tussenliggende wereld. Door deze hemelen moeten alle zielen heengaan, om eerst gereinigd te 
worden en te stijgen in wijsheid voordat zij de geëmancipeerde werelden in etherea kunnen 
beërven.

4. Ook zijn deze openbaringen niet alleen voor de stervelingen, maar voor duizenden miljoenen 
geesten van de doden, die het plan van de verrijzenis naar de hogere hemelen niet kennen; maar die 
op de aarde rondzwerven en zelfs niet de organisaties van de koninkrijken in mijn laagste hemelen 
kennen.

5. Die ik bereik door naar de stervelingen toe te komen, en naar de plaatsen op de aarde waar zij 
verblijven.

6. Want veel van zulke engelen geloven dat de hemelen als een ongeordende wildernis zijn, zonder 
bestuur en onderricht en discipline.

7. En krachtens hun aanwezigheid bij de stervelingen, ofschoon onzichtbaar voor ze, inspireren zij 
de stervelingen met dezelfde duisternis. Daardoor hebben de stervelingen besloten dat er geen God 
of Heren zijn die Jehovih's hoge officieren zijn in deze koninkrijken.

8. Deze zaken zullen in het kort uiteengezet worden in Eskra; de volheid daarvan zal in de nabije 
toekomst voor stervelingen en engelen geopend worden, want zij zullen de boeken zien en lezen in 
de bibliotheken van deze hemelen, en ze leren kennen door hun eigen geleerdheid.

9. Derhalve is het licht van dit Boek van Eskra niet van één God, of één Heer of één engelgriffier, 
die elkaar voortdurend opvolgen, maar van het voornaamste deel van de eerste hemelen van de 
aarde gedurende de periode van deze cyclus die op zijn eind loopt.
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HOOFDSTUK II

1. God, de Zoon van Jehovih zei: Luister, O aarde, en let op de woorden van Jehovih's Zoon:

2. En u, stervelingen van de aarde; want ik heb gezegd: De tijd zal zeker komen dat alle dingen 
geopenbaard zullen worden aan de bewoners van de aarde.

3. Wees geduldig en verstandig om mij te begrijpen; mijn woorden zijn voor uw eeuwige 
verrijzenis, en voor de glorie van de Schepper.

4. En u, engelen van de hemel, kom dichterbij; want ik wil aan u datgene onthullen wat voor uw 
eigen bestwil is. De veelheid van mijn koninkrijken zal ook voor uw begrip geopend worden.

5. En u, O mijn hoogverheven Heren en hemelse beambten, roep uw scharen op van heinde en ver. 
Luister naar de woorden van uw God. Roep de machtigen op van Yogannaqactra en de inwoners 
van Theovrahkistan.

6. En Hibin, de opvolger van Yussamis, van de zes hemelen van Ugsadisspe, van Tewallawalla, van 
Setee'song, van Go'e'dhu, van Ellapube. van Apax en van Fue. En roep de opvolgers van Hibin op, 
en de voornaamste Goden onder hem van zijn zes machtige hemelen.

7. En Ong Woo, de opvolger van Anuhasaj van de hemelse gewesten, het a'ji-bos Turpeset, met zijn 
twaalf hemelse koninkrijken; de plaats van Negathogan en Shumat en Thorokak en Enisshappaga 
en Habor en Amga en Magossa en Dhi Wan en Seffakostrus en Inubib en Marh en Wischowitcha, en
van hun voornaamste Goden en generaals en kapiteins.

8. En aan Yusalithith, de opvolger van Osiris, van Vrigginyannah; en aan Raxya, de opvolger van 
Te'in van Ovella; en aan Yadonya, de opvolger van Sudga, van Tempissiv; en aan Yima, de opvolger
van Egupt, van Rathyaya; en aan Hidemmes, de opvolger van Shu Wan Loo, van Wowahyotos

9. En aan hun voornaamste Goden en opvolgers, en aan hun generaals en kapiteins.

10. En aan Zhubon, de opvolger van de Iijn van Yaton'te, met haar twaalf subjectieve hemelen, de 
Fiskadore, de Wooloo, de Yamyam, de Katiro, de Wannahogan, de Rayax, de Ginnewan, de 
Shawnea, de Wishoga, de Pottomatta, de Shiwasae en Muskadayan.

11. En aan hun voornaamste Goden en opvolgers, en aan hun generaals en kapiteins.

12. En aan Yessotosissi, de opvolger van Yodma, van de hemelse gewesten van Ornababa, met 
zeven machtige koninkrijken: Gootha en Yembique en Waing T'soo en Ithya en Yorama en 
Hi'D'honyah en Wurrtembogga.

13. En aan hun voornaamste Goden en hun opvolgers, en aan hun generaals en kapiteins.

14. En aan Pidissomo, de opvolger van Savvaqactra, van de hemelse plaats Joisyama, met haar 
achttien hemelse koninkrijken: Yon en Loo Sin en Kad en Rum en Jassak en Salomon en Ressa en 
Nibbakak en Hizeph en Sakkar en Sin Chong en Remthaxax en Avardissa en Kessadronakas en 
Hui'gammaksonad en Nu Lee Wing en Trasmas en Kissayaya.

15. En aan hun voornaamste Goden en opvolgers, en aan hun generaals en kapiteins.

16. En aan alle andere Goden van de hemelse gebieden van atmosferea, het hada van de aards; en
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aan hun opvolgers en generaals en kapiteins; en aan de hemelse, hadan gewesten van Sho'e'gan met 
haar achtentwintig onderkoninkrijken, en aan de hemelse, hadan gewesten van Ghi'e'wan, met haar 
vierenveertig onderkoninkrijken, en aan haar verheven officieren en leraren, de hemelse Zoons en 
Dochters van Jehovih.

17. En aan het plateau Narid, in de tweede opstanding, met haar tweehonderd hemelse koninkrijken,
hun Goden en generaals en kapiteins en hoge leraren, de Zoons en Dochters van Jehovih.

18. En aan het plateau Yakabba, tweeduizend mijl hoog, met haar zeshonderd hemelse koninkrijken,
en hun Goden en hoge officieren.

19. En aan het plateau Yannurib, tweeduizend een honderd mijl hoog, met haar vierhonderd hemelse
koninkrijken, en hun Goden en hoge officieren.

20. En de zeven plateaus van Havagamatris, met hun tweeduizend hemelse koninkrijken, en hun 
Goden en hoge officieren.

21. En de zes plateaus van Vraggaomen, met hun veertienhonderd hemelse koninkrijken, en hun 
Goden en hoge officieren.

22. En de veertien plateaus van Ghemayumaistra, met hun vierendertighonderd hemelse 
koninkrijken, en hun Goden en hoge officieren.

23. En aan alle andere plateaus in de hemelen van de aarde, de atmosferische gewesten, en aan de 
Goden van alle hemelse koninkrijken in deze lagere hemelen; de tussenliggende wereld van de 
engelen die van de aarde zijn opgestegen.

24. God zei: Jehovih doet een beroep op mij, Zijn Zoon, en Hij zegt: Mijn Zoon! Roep luid in Mijn 
naam; wek met Mijn Stem al deze hemelse gewesten op die Ik genoemd heb.

25. Want Mijn Goden en hoogverheven officieren zullen voor u hun bibliotheken met hemelse 
boeken openen die Mijn schatten zullen afstaan. Ik zal de engelen van de hemel Mij en Mijn woord 
doen kennen! Zij zullen bijeenkomen uit hun talloze hemelse koninkrijken en plaatsen; want Mijn 
hand en Mijn sterke arm rust op hen.

26. De werken van Mijn lagere hemelen zullen met sterfelijke woorden omkleed worden en ter hand
gesteld worden aan de stervelingen. Mijn Goden en Mijn eerste Goden en generaals en kapiteins 
zullen hun handelingen blootleggen voor de hemelen en de aarde.

27. Zij zullen samenkomen en zijn als één man met één stem, en hun woord zal Mijn woord zijn.

28. Want Mijn profeten hebben het wijd en zijd bekendgemaakt, dat de tijd zou komen waarop Ik 
alle dingen aan de mensen zou openbaren; en de dingen die duister waren helder zou maken; en de 
dingen in het licht zou maken als de hemel, verheugend.

HOOFDSTUK III

1. Luister naar Mijn stem, O engelen en stervelingen! De woorden van de hemelen der aarde zijn 
Mijn woorden, ordelijk en goed gedisciplineerd. Geen mens kan Mij imiteren; de engelen kunnen 
Mij niet nabootsen. Mijn woorden komen uit de Bron die zich nimmer vergist.
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2. Al wie Mijn weg ziet kan niet falen het te begrijpen; Ik gebruik geen spitsvondigheden en draai er
niet omheen. Zelfs Heren en Goden zijn als niets in Mijn handen. Ik knap hen op en snoei hun 
boomgaarden op Mijn eigen manier; Ik zift en weeg en sorteer, want Ik ben Jehovih, de 
Almachtige!

3. Ik ben het totaal van de Stem van al de lagere hemelen; de handelingen van de Goden en hoge 
officieren; de Persoon van het woord van drieduizend jaar.

4. En Mijn verslag zal de maatstaf zijn voor de stervelingen en engelen gedurende de duizenden 
toekomstige jaren. Andere boeken en andere waarden zullen geschreven en gesproken worden, en 
zij zullen voorbijgaan en niet langer herinnerd worden door engelen of stervelingen. Maar Mijn 
woorden, de woorden van Eskra, zullen leven en tot in eeuwigheid voortduren. Toen sprak God, en 
hij zei:

5. Want ik ben Zijn fontein, van de Boom van Bon; ik ben Zijn cyclus van de e'spe van de Grote 
Slang, en kan niet sterven of uit de herinnering verdwijnen. Ik ben als een schakel in een grote 
cirkel; het deel van Bon in de zonne-vortex.

6. Tijdens elke cyclus kom ik en spreek, en mijn woorden zijn niet als andere woorden. Ik plant ze 
op de lage aarde en zij schieten wortel en groeien uit tot een boom die tot in de hemel reikt. En de 
hemelse engelen komen ernaar toe en vergaren mijn woorden, want zij zijn de vlucht van het 
eeuwige leven en van de opstanding van de stervelingen en van de geesten der doden.

7. Luister, O naties van de aarde, en vermeerder uw begrip, voor de wijsheid van de Almachtige.

8. Hij kiest niet één mens of één God uit en zegt: Zie, door hem oordeelt u over Mij en Mijn 
werken! Of vermeldt de geschiedenis van al het levende in één boek; de kern van de dingen is de 
eenheid die is voortgekomen uit het al.

HOOFDSTUK IV

1. Luister, O mens, en wees verstandig in uw oordeel, met een zeker inzicht en een goed 
onderscheidingsvermogen in de openbaringen van mijn woorden in de voorbijgegane en huidige 
cyclussen.

2. Want ik somde al de Goden van de hadan gewesten van de aarde op, en al hun officieren in de 
plateaus en hemelse koninkrijken daarvan, en ik noemde hen: God! En in hun heerschappijen bij de 
stervelingen noemde ik hen: Heer! Als één, gelijk God, maakte ik hen in mijn vroegere 
openbaringen op de aarde. Opdat ik het oordeel van de mensen niet in verwarring zou brengen!

3. En al de hemelse plaatsen van de aarde, de atmosferische hemelen die met de aarde mee rond de 
zon reizen, noemde ik: hada, de tussenliggende wereld, de lagere hemel. Van waaruit niemand naar 
de etherische hemel kan gaan voordat het ego gereinigd is, en vlekkeloos geworden, zuiver en sterk 
van geest.

4. Van deze hadan hemel, en van haar Goden en hun werken maakte ik twee woorden: GOD en 
HEMEL, en Eskra is de predikatie ervan. Waarin u, naties van de aarde, en u, engelen in de hemel 
uw voordeel zult doen in de geest; zoals door vroegere ervaring de toekomst versterkt wordt in 
wijsheid en kracht.

5. In deze predikatie is alle verrijzenis uit God, die Jehovih's Zoon is; maar om onderscheid te 
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maken van welke (God) noemde ik allen die geen verrijzenis in de hemel verlangen, maar meer van 
de aarde (SATAN) houden; en al wie het kwade liefhad en het in praktijk bracht, noemde ik: 
SATAN; en allen die zich verenigden als engelen of als stervelingen om anarchie te scheppen, 
noemde ik: BOOSAARDIGE WERKERS voor de hel.

6. Zoals God en hemel voor de opstanding zijn, zo zijn satan, hel en de duivel voor het verval.

7. Tot het een of het ander, opstanding of verval, behoren alle mensen op de aarde, en tot het een of 
het ander behoren alle geesten van de doden.

8. Niemand kan stilstaan; al het levende is voortdurend in beweging.

9. Jehovih is Leven, Beweging, Individu, Persoon! Als bewijs daarvan schonk Hij u leven, 
beweging, individualiteit en persoonlijkheid.

10. Om deze vier entiteiten te ontwikkelen is er de verrijzenis naar Hem toe, steeds verder, hetgeen 
hemels is.

11. Ze te verwaarlozen of te misbruiken betekent van Hem weg te gaan, hetgeen verval is en dat kan
leiden tot totale vernietiging.

12. Geen mens kan het leven voor een ander zijn; noch beweging, noch individualiteit, noch 
persoon voor een ander zijn. Voor hemzelf en aan hemzelf heeft Jehovih hem hiermee geschapen.

13. Noch kan een van de Goden, hoe verheven ook, deze dingen weggeven of afnemen.

14. Want ofschoon zelfs de hoogst verheven engelen erin kunnen slagen de aarde om te keren, of 
haar op te lossen zoals de lucht in het firmament, of een nieuwe aarde te scheppen, toch kan 
niemand van hen leven scheppen, of beweging, of een individu of persoon.

15. Deze zijn uit Jehovih en in Hem; en alle engelen, de Goden en Heren, en generaals en kapiteins 
en hoofden in de hemel zijn slechts de broeders en zusters van de stervelingen en de geesten van de 
doden.

16. En toch, O mens van de aarde, en u, engel van de hemelen der aarde, wees niet opgeblazen en 
licht de hand niet met de Goden of Heren, verlossers en hoofden van de hemelen, want met hen 
vergeleken bent u slechts als een druppel water ten opzichte van de oceaan.

17. Zoals er iemand van u duizend mensen in dienst heeft om zijn bevelen op te volgen, zo heb ik, 
uw God, duizenden miljoenen engelen die namens mij spreken.

18. Maak u niet af van mijn woorden door te zeggen: Het is slechte uw geweten dat spreekt. Mijn 
engelen spreken tot u in de geest, met mijn eigen stem en woorden, die ook van Jehovih zijn.

19. Overeenkomstig de bekwaamheden en talenten van die stervelingen die mijn geboden in 
praktijk brengen, bestem ik hen om bij de verrijzenissen behulpzaam te zijn.

20. En op dezelfde manier wijs ik mijn ashars toe om bij u te blijven; voor de musicus, engelmusici;
voor de filosoof, engelfilosofen; voor de historicus, engelhistorici; voor de kosmograaf, 
engelkosmografen; voor de openbaarder, engelopenbaarders; precies zo voor alle mensen die 
Jehovih trachten te dienen door goed te doen.

21. En zij, mijn ashars die ik over u aanstel, zijn geen individuele engelen die louter volgens hun 
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eigen denkbeelden spreken en handelen, maar ze vormen georganiseerde gezelschappen van 
duizenden miljoenen die werken onder een engelhoofd, Heer genaamd; en zij allen zijn in 
overeenstemming met mij en mijn koninkrijken, geleid door mijn heilige raad van miljoenen 
engelen met grote wijsheid, die weer door mij, uw God, geleid wordt, zoals ik één ben met andere 
Goden die één zijn met Jehovih.

22. Hetgeen mijn engelen doen in waarheid en wijsheid, omwille van de gerechtigheid, dat 
bekrachtig ik in de hemel; hetgeen ik doe in de hemel, doen en openbaren mijn engelen voor u 
namens mij.

HOOFDSTUK V

1. De Heer zei: Dit is het werk van God na de dageraad van de Arc van Bon:

2. God kroonde vierduizend Heren, en betitelde hen als: HEREN VAN DE HEMELSE 
HEERSCHAREN.

3. En God wees aan ieder van hen honderd boodschappers en vijftig herauten toe en gaf hen gezag 
om op eigen manier voor hun eigen begeleiders te zorgen.

4. God zei: Opdat ik de stem van mijn Heren kan horen, wanneer u in uw eigen koninkrijken bent, 
moet u afgevaardigden voor mijn troon benoemen. En voor elke vierhonderd Heren van de 
Heerscharen zal er één afgevaardigd Heer zijn.

5. En de afgevaardigde Heren zullen de sprekers zijn voor de koninkrijken die hen aanstellen en de 
macht hebben om bij belangrijke gelegenheden al hun lastgevende Heren bij mijn troon te 
ontbieden.

6. En de afgevaardigde Heren zullen in de hemel bekendstaan en in de bibliotheken daarvan worden
ingevoerd als de Heilige Elf, want zij vormen het zinnebeeld van de seizoenen der aarde.

7. Derhalve kozen de Heren van de Heerscharen de Heilige Elf en God zalfde hen, en hun namen 
werden ingebracht in de bibliotheken van de hemelen. Dit zijn dus de Heilige Elf, te weten:

8. Likar, Lakash, Yopes Loe, Vadhuan, Ah Cho, Zahawee, Eezen, Khan, Zedna, Yutemis en 
Ardolfus. En God gaf de Heilige Elf de macht om voor de troon te spreken, op de manier van de 
raden van de hogere hemelen.

9. God zei tot de Heren van de Heerscharen: Uw werk is een goed werk. Zo vertrokken de Heren 
van de Heerscharen naar hun diverse koninkrijken. Maar de Heilige Elf werden naar behoren 
geïnstalleerd en namen hun plaatsen in voor de troon van God.

HOOFDSTUK VI

1. En God benoemde tweeduizend opzichters voor ieder van de Heilige Elf; en 
achtentachtighonderd inspecteurs; en vierenveertighonderd kapiteins van wegen, en hij zei tegen ze:
Ga heen en leg wegen aan tussen al de hemelse koninkrijken in atmosferea. En ik geef jullie twee 
miljard werkers om tussen jullie verdeeld te worden volgens de afstanden en plaatsen van de wegen.

2. En God machtigde Toyvraghah om de verslagen te onderzoeken en voor de verdeling te zorgen 
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van de officieren en werkers op de wegen, en zo volbracht hij deze dingen.

3. God zei: Mijn hemelen zullen in elf delen verdeeld worden, één voor elk van de Heilige Elf.

4. De genoemde elf delingen werden tot stand gebracht en zo genoemd, te weten Sinyativi, Horak, 
Damaya, Ad'dam, Hosea, Harivya, Sinisyo, Amset, Godessa, Itero en Aroqu.

5. Damaya, Ad'dam en Hosea omvatten al de laagste hadan gewesten die grensden aan de aarde; en 
deze drie delen strekten zich rond de aarde uit en waren twaalf mijl hoog.

6. Sinyativi, Horak en Amset omvatten de volgende graad van hemelse koninkrijken die zich buiten 
de aarde uitstrekten en min of meer duizend mijl hoog waren.

7. Godessa en Itero waren de volgende graad van hemelse koninkrijken buiten de aarde en ze waren
tweeduidend mijl hoog.

8. Harivya was de volgende en lag vijfentwintighonderd mijl buiten de aarde. En daarna kwam 
Aroqu, dat drieduizend mijl boven de aarde lag. Aroqu was derhalve de hoogste van de 
atmosferische hemelen van die dagen.

9. Deze vijf hemelse sferen omvatten dus het totaal van de bewoonde hemelen van de aarde. En 
toch waren er duizenden plateaus die nog verder van de aarde lagen, binnen haar vortex, maar 
onbewoond.

10. Wat Araqu en Harivya betreft, zij werden hoofdzakelijk bewoond door engelen van de hoogste 
atmosferische graden.

11. God zei: Vanaf deze tijd zullen alle hemelse huwelijken van bruiden en bruidegoms met Jehovih
plaatshebben in Harivya en Aroqu, in plaats van zoals tevoren in de duizenden hemelse 
koninkrijken.

12. En hierna zullen alle es'yans binnen de eerste sfeer van hada gehouden worden, in de gewesten 
van Damaya, Ad'dam en Hosea. En naarmate zij stijgen in wijsheid en kracht, zullen zij in plaats 
zowel als graad vorderen en in de richting van Harivya en Aroqu gaan, vanwaar alle verrijzenissen 
naar de etherische werelden zullen plaatshebben

13. En God liet de oostelijke continenten van de aarde door de grenzen van Ad'dam en Hosea 
insluiten; maar Damaya omvatte de westelijke continenten.

14. God had tegen de Heren van de Heerscharen gezegd: De grote liefde die de stervelingen hun 
verwanten die gestorven zijn toedragen, is als een koord dat hun zielen altijd door terug naar de 
aarde trekt.

15. Evenmin begrijpen de stervelingen mijn hemelen niet, en dat de ziel van de mens omhoog 
behoort te stijgen.

16. Zij roepen voortdurend naar mij: O God, stuurt u de geest van mijn familielid naar mij terug!

17. En zij begrijpen niet dat hun gebeden in strijd zijn met de opstanding (verrijzenis) van de 
geesten der doden.

18. En evenzo roept de es'yan het uit tot mij: O God, breng mij terug naar mijn sterfelijke verwant! 
Want ook hij begrijpt de opstanding niet, want in de bevrediging van zijn liefde zou hij voor altijd 
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op de aarde blijven hangen.

19. Laten jullie niet toe dat de stervelingen in contact komen met de doden.

20. En de Heren brachten het gebod van God ten uitvoer.

HOOFDSTUK VII

1. Tegen de tijd dat de wegen van de aardse hemelen voltooid waren, hetgeen in het driehonderd 
negentigste jaar van de cyclus van Bon geschiedde, was dit de stand van zaken daarvan, te weten:

2. Er waren zesendertig miljard bruiden en bruidegoms naar etherea opgestegen; bijna de helft 
daarvan kwam uit de koninkrijken van Anuhasaj en zijn ondergoden.

3. En nu werden de vijf sferen bewoond door achtenveertig miljard geesten.

4. In de eerste sfeer, of hada, waarin zich vierentwintighonderd hemelse koninkrijken bevonden, 
reikten de graden van één tot zeven.

5. In de tweede sfeer, die tot de eerste verrijzenis behoorde in die dagen, reikten de graden van 
zeven tot vijftien. In deze gewesten waren tienduizend hemelse koninkrijken.

6. In de derde sfeer reikten de graden van vijftien tot dertig. In deze streken bevonden zich 
vierduizend hemelse koninkrijken. En met de koninkrijken van Anuhasaj kwamen er nog 
vijfduizend bij.

7. In de vierde sfeer liepen de graden uiteen van dertig tot zestig, en er waren vijftienhonderd 
hemelse koninkrijken in deze streken.

8. In de vijfde sfeer waren de graden van zestig tot negenennegentig en hier bevonden zich duizend 
hemelse koninkrijken.

9. Hierbij niet inbegrepen, omdat ze een andere aard hadden, waren de koninkrijken van Yaton'te, 
de subjectieve hemel, een bezoekersplaats met slechts een kleine, vaste bevolking, maar waarvan de
bezoekers en studenten en leraren een totaal omvatten van drieduizend miljoen engelen, 
gegradueerd van een tot negenennegentig. Maar velen van hen behoorden tot andere hemelse 
koninkrijken.

10. Als zodanig waren dus de bewoners van de gebonden hemelen. En zij telden alles bijeen 
achtenveertig maal meer mensen dan de sterfelijke bewoners van de aarde. Maar in die tijd 
pleegden niet veel vrouwen op de aarde abortus; ook stierven er niet zoveel heel jonge kinderen, 
zodat het aantal fetals dat werd teruggestuurd om in stervelingen te wonen, welgeteld slechte 
tweehonderd en dertig miljoen bedroeg. Het aantal vampiergeesten bedroeg welgeteld niet meer dan
zesenveertig miljoen van beide soorten. (d.w.z. zij die gulzigaards, veelvraten, dronkaards en hoeren
bewonen om hun geestelijke voeding te absorberen en hen daardoor tot verwekkers van 
ongelovigen maken; en degenen die leven van het atmosferische deel van stoffelijk voedsel, 
waardoor ze hun menselijke slachtoffers laten vermageren en krankzinnig worden.)

11. Behalve hen waren er eenendertig miljoen wellustelingen die leefden van de heimelijke 
ondeugden van de stervelingen; zij werden voortdurend door de ashars van plaats naar plaats 
achtervolgd en vaak gevangengenomen en weggebracht naar de hemelse koninkrijken; maar 
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dikwijls ontsnapten ze weer om terug te vluchten naar de stervelingen. Ondanks al deze fetals, 
vampiers en wellustelingen was de aarde nooit eerder zo lang in zo'n zuivere toestand gebleven.

12. Toen de wegen voltooid waren kondigde God zeven dagen recreatie af in al de hemelse 
koninkrijken, opdat de inwoners konden zingen en dansen en Jehovih zouden loven voor de grote 
werken die volbracht waren.

13. En op de laatste van de zeven dagen droeg Toyvraghah de wegen aan God over en noemde ze de
WEGEN van PARADIJS. Daarop kroonde God Toyvraghah tot Eerste God van de WEGEN van 
PARADIJS, van twaalfhonderd duizend mijl.

14. God zei: Op de manier van het bestuur van de etherische hemelen doe ik deze dingen.

15. En zoals de koninkrijken en sferen van mijn hemelen zijn gelegen, vanbinnen en vanbuiten, die 
met hun wegen en hemelse kanalen één groot koninkrijk met vele delen vormen, zal het lijken op de
koninkrijken in etherea die duizenden malen groter zijn. En zo was het.

HOOFDSTUK VIII

1. Jehovih heeft gezegd: Ik gaf de mens benen en voeten om te lopen; armen en handen om te 
werken; ogen om te zien, en oren om te horen; en daarbij het vermogen om na te denken en te 
verstaan en te begrijpen.

2. Ik gaf geen van deze eigenschappen aan de mens om ze te laten sluimeren of niet te gebruiken. 
Geen mens kan Mijn hoogste koninkrijken naderen als hij kreupel, zwak of onontwikkeld is in alle 
of een gedeelte van deze talenten die Ik hem gegeven heb.

3. Maar hij dient op alle punten volmaakt te zijn voordat hij in staat gesteld wordt de metgezel van 
Mijn verhevenen te zijn.

4. De Heer zei: Het doet er weinig toe wat voor soort werk een mens doet; want de een kan het land 
bewerken en zo zijn handen en armen tot volle ontwikkeling brengen; en een ander kan weven of 
spinnen of ijzer smeden, en ook een volledige ontwikkeling bereiken. Het is niet het soort werk, 
maar de ontwikkeling welke voortkomt uit nuttige beoefening die ervoor zorgt dat ieder talent in de 
hemel staat opgericht als een glorie voor de Schepper.

5. Want er kunnen dienaren zijn op de aarde die noch lezen noch schrijven, maar beter in hun 
talenten en ledematen ontwikkeld zijn dan veel van de rijken, koningen en filosofen.

6. En als zij sterven en mijn hemelse plaatsen binnengaan, schijnen de rangen en kasten in mijn 
koninkrijken ondersteboven te staan. De rijke man, of de koning, advocaat, priester of de filosoof 
kan als een hulpeloos kind zijn, terwijl hij die op de aarde als een armoedzaaier was, als een ware 
God boven hen kan staan om hen op te heffen.

7. Er bestaat geen voorkeur voor de rijke, noch voor de arme, de filosoof of de dwaas; want ieder 
van hen kan als een dwerg zijn in een of ander talent of gedeelte, terwijl ook een van hen een heel 
volmaakt mens in de geest kan zijn.

8. Zo stichtte God, door middel van zijn hoogverheven beambten, hemelse scholen en colleges en 
werkplaatsen, aangepast aan de geesten van de doden, evenals soortgelijke plaatsen voor de 
stervelingen op de aarde worden gesticht.
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HOOFDSTUK IX

1. De Heer zei: Behalve de ordelijke koninkrijken van God waren er nog zeven valse koninkrijken 
in hada, die door valse Goden en valse Godinnen geregeerd werden. De voornaamste daarvan waren
Baäl, met vier miljard engelslaven; de valse Yima, ook met vier miljard engelslaven; Ashtaroth, de 
valse Godin met drie miljard engelslaven; Hi'lizar, met drie miljard engelslaven; Sodonius, een 
Godin met twee miljoen engelslaven, en vervolgens kwamen Fue-Sin en Hrivatza. Daarnaast waren 
er nog zeshonderd valse Heren en Vrouwen die de stoffelijke tempels voor de eredienst en de 
orakeltempels in bezit genomen hadden.

2. Maar die laatsten werden op bevel van God bij de stervelingen weggejaagd, opdat zij ertoe 
bewogen konden worden naar de verrijzenis te zoeken.

3. En God voorzag dat de reis van de aarde haar gedurende vierhonderd jaar door een a'ji-bos zou 
voeren, en dat er duisternis over de lagere hemelen zou komen.

4. En God stuurde engelinspecteurs en tellers en griffiers naar de aarde omlaag om het archief over 
de stervelingen gereed te maken voor de hemelse bibliotheken. En het aantal inspecteurs bedroeg 
vierhonderdduizend engelen; twaalfduizend tellers; negentigduizend graadbepalers; veertigduizend 
griffiers en schrijvers; en zeshonderdduizend bodes. Behalve hen waren er de boodschappers, 
herauten en musici en hun aantal bedroeg zestigduizend.

5. Zodanig was het leger dat op Gods bevel naar de aarde omlaag gezonden werd. En zij stonden 
onder leiding van Toyvraghah en Yulis en Hagonte en Rufus.

6. En God riep de grote wiskundigen op: Yahimus, Menres, Fargawitha, Howitchkal, Jemima, 
Jordan, Molakka, Kossitus, Makkas en Agebon; en God zei tegen hen:

7. De tijd dat er a'ji op de aarde gaat vallen is nabij. Berekenen jullie in welke gebieden van de 
aarde het meeste zal neerkomen; en als dat vastgesteld is gaan jullie naar de sterfelijke profeten die 
su'is bezitten en laat hen profeteren tot de bewoners van de aarde.

8. De wiskundigen groetten en vertrokken naar de aarde zoals God geboden had.

9. Toen God nu voorzag dat de duisternis nabij was, gedurende een periode van vierhonderd jaar, 
gebood hij zijn heilige raad en zijn hemelse koninkrijken een dag lang tot Jehovih te bidden, om 
wijsheid en kracht.

10. Als antwoord op zijn gebeden kwam er een snelle boodschapper van Lika, de Oriaanse 
hoofdman, de Zoon van Jehovih; hij kwam uit Takuspe in de etherische werelden, in een etherisch 
pijlschip met dertigduizend metgezellen. Zijn naam luidde Yotaportas, God van Eriasa in de vlakten
van Woo'Sin. En nadat hij voor de troon van God gekomen was en naar behoren gegroet had, zei 
hij:

11. Ik kom in Jehovih's naam en laat u groeten door Zijn Zoon Lika. God zei: In Jehovih's naam 
word ik gezegend door uw aanwezigheid, God van Eriasa, Nirvanische Schare. Wat wenst u?

12. Yotaportos zei: Op bevel van Jehovih, via Zijn verheven Zoon, moet ge uw afgezanten 
terugtrekken uit de koninkrijken van Baäl en Ashtaroth, en uit alle koninkrijken op de aarde 
waarvan de stervelingen gehoorzaamheid betuigen aan de valse Goden. Vierhonderd jaar lang zal er
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a'ji heersen over de aarde en haar hemelen. Zo is het bepaald en voorzien door de Heilige 
Etherische Beschikkers over de wegen in Vragapathon. Vanwege deze aangelegenheden ben ik naar 
u toegestuurd, opdat u hier gepaste maatregelen voor kunt nemen.

13. Ook is nu de tijd nabij dat de I'hins, de heilige mensen, niet langer op de aarde zullen wonen. De
duisternis die nodig is voor de aarde, zal voor hen teveel zijn. De hemelen die tot nu toe hun geesten
hebben ontvangen zullen opgelost worden, en de plateaus daarvan zullen naar de buitenste rand van 
de aard-vortex verplaatst worden.

14. De verslagen van de Heer toonden aan dat er op dat tijdstip op de aarde twee miljoen 
driehonderdduizend I'hins waren. Daarvan woonden er zevenhonderdduizend in Egupt en westelijk 
Arabin'ya; tweehonderdduizend woonden er in Chine'ya, het Jaffeth van de Ouden; en de rest 
woonde hoofdzakelijk in Noord-Guatama en Hon'yapan (Midden-Amerika - uitg.)

15. Dit was dus alles van hetgeen er overgebleven was van een volk dat ooit de hele aarde bedekt 
had, meer dan een miljard mensen.

16. God kondigde een dag ontspanning af ter ere van Yotaportas; en de hemelse engelen verheugden
zich zeer.

17. En de volgende dag vertrok Yotaportas met zijn scharen naar Eriasa in etherea.

HOOFDSTUK X

1. Toyvraghah, Hagonte, Yalis en Rufus keerden met hun scharen terug van hun reis naar de aarde 
en ze brachten verslagen mee over de toestand van de stervelingen in alle stammen en naties van de 
aarde, en over hun aantallen, en hun graden en geslachten, en over de Faithists in al de verschillende
streken van de aarde, en over de afgodendienaars en al de zaken die de stervelingen betroffen, en 
deze verslagen werden opgeborgen in de hemelse bibliotheken, en een kopie ervan werd gestuurd 
naar de etherische gewesten op de route van de aarde en haar hemelen.

2. Het aantal Faithists bedroeg eenendertig miljoen en driehonderdduizend. In Chine'ya dertien 
miljoen en zevenhonderdduizend: in Vind'yu drie miljoen en driehonderdduizend; in westelijk 
Arabin'ya (Kanna'yan) zes miljoen en tweehonderdduizend, en in Noord-Guatama acht miljoen en 
honderdduizend.

3. En de rest van de bewoners van de aarde bedroeg elfhonderd miljoen mensen. Van hen was meer 
dan zevenennegentig procent geschikt voor het eeuwige leven.

4. Wat betreft de Faithists van Chine'ya volstaat het volgende: Ofschoon zij de riten en ceremoniën 
van de Ouden in stand hielden, leefden zij niet geheel als een apart volk, uitgezonderd op een paar 
plaatsen. Maar zij waren het die in hoofdzaak al de toegepaste kunsten en nijverheden onderwezen, 
terwijl de afgodendienaars van Joss en Te'in en Po veel minder kennis bezaten.

5. God zei over Chine'ya: Dat is een goed werk. Al wie aan de ontwikkeling van een volk vorm 
geeft zal hen uiteindelijk grondvesten in hun eigen doctrines. De Faithists zullen dit volk tot een 
groot volk maken.

6. Niettemin zijn hier grote oorlogen op komst. De afgodendienaars die strijders zijn, zullen het 
meeste lijden; en de Faithists die de vrede uitoefenen, zullen veel op hen winnen. En zo gebeurde 
het ook, zoals weldra getoond zal worden.
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7. Wat betreft de Faithists van Vind'yu volstaat dit: Zij woonden in families en kleine kolonies; zij 
beoefenden de riten en ceremoniën; ook waren er geen wetten tegen hen zoals in de oude tijden. 
Maar vanwege de vele talen in dit land werden alle mensen gekweld. God zei: Geen enkel volk kan 
veel vooruitkomen terwijl het zoveel talen heeft.

8. Wat betreft de Faithists van westelijk Arabin'ya die zich voor het grootste deel Israëlieten 
noemden, volstaat dit: De twee takken bestonden nog steeds; zij die onder de mondelinge wet 
leefden, en zij die onder de geschreven wet leefden. Zij werden de Levieten genoemd, dat wil 
zeggen: aanhangers, en onvolmaakt van vlees en geest.

9. De Levieten namen het niet zo nauw wat betreft oorlog voeren en het behoeden van hun zaad. En
als gevolg van hun zonden brachten zij in het algemeen grote schande over de Faithists. En de 
voorbeelden van de Levieten waren slecht, en zij namen sneller in aantal toe dan de Oralieten. De 
Levieten vereerden de Grote Geest onder de namen Heer en God.

10. Wat de zogeheten Oralieten betreft, omdat hun doctrines en leringen geheim waren en alleen 
werden gesproken, werden ze mondeling (oraal) van man tot man en van vrouw tot vrouw 
onderwezen; zij waren geweldloos, hadden niets in eigendom en gaven alle dingen aan de rab'bah 
voor het algemeen welzijn. Hun praktijk bestond uit liefde en harmonie; ze handelden rechtvaardig 
in alle dingen en vertrouwden op Jehovih, die zij vereerden onder de naam E-O-Ih. Alle profeten en 
zieners werden bij de Oralieten geboren.

11. En zo groot was de geestelijke kracht van de Oralieten dat de zes miljoen Faithists gedurende al 
die honderden jaren zonder koning of gouverneur geleefd hadden. Ze vormden een hele menigte 
gemeenschappen.

12. Wat de Faithists van Guatama betreft, zij bezaten weinig kennis, maar ze waren vreedzaam en 
ijverig. En zij omvatten, behalve de I'hins, al de inwoners in het hele land. En ook zij leefden 
zonder koningen of gouverneurs. En elke stad werd geregeerd door een rab'bah, en een combinatie 
van steden door een hoofdrah'bah. En de stammen waren tot staten gevormd, met hoofdrab'bahs als 
afgevaardigden, en deze staten waren verenigd tot een gouvernement, de ALGONQUIN geheten. 
En alle gouvernementen werden gevormd en in stand gehouden voor het welzijn van de stammen, 
die te lijden zouden kunnen hebben van hongersnoden of ziekten. En toch was er onder al die 
miljoenen mensen geen enkele tiran of dictator.

HOOFDSTUK XI

1. En nu kwamen aarde en hemel in het a'ji-bos van Aghanodis aan, en de druk was aan alle kanten 
van de aardse vortex, zelfs buiten Chinvat.

2. En de hemelse koninkrijken werden in beroering gebracht; en de naties van de aarde verkeerden 
in beproeving.

3. In de grote stad van Paradijs, de hemelse zetel van God, werden de engelmenigten, de duizenden 
miljoenen ertoe gebracht de blik omhoog, naar buiten te richten, om de Almachtige te leren kennen.

4. Zoals a'ji de zwakke hemelse engelen ertoe drijft een lagere plaats te zoeken, zo drijft het op 
aarde de naties in de oorlog en tot hebzucht en dood.

5. Toen nog maar de tweede bui (a'ji) in een dozijn jaren was neergekomen, haastten zich de 
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stervelingen in vele naties van de aarde ten oorlog. En zelfs de Faithists begonnen om koningen en 
staande legers te roepen, met grote kapiteins en generaals om hen voor te gaan in menselijke 
heerschappij.

6. De Israëlieten maakten een sterveling tot koning, en met hun manier van doen zeiden ze: Liever 
een man dan Jehovih. Zie, we willen de Heer bij ons hebben om onze veldslagen uit te vechten!

7. En Baäl, de God van de afgodendienaars, hoorde en zag het, en hij beroemde zich op de gang van
zaken; en hij haastte zich naar de plaats van het onheil met miljoenen van zijn engelslaven om de 
Israëlieten te inspireren tot glorie in de Heer en God, die hij zich aanmatigde te zijn.

8. En miljoenen Israëlieten vielen onder zijn heerschappij en werden zijn geestelijke slaven. De 
anderen, die nog altijd standvastig waren in de geheime mondelinge riten, bleven trouw aan de 
geheime naam en Persoon, Jehovih (E-O-lh).

9. Dit alles zag Ashtaroth en, voor de eerste keer na tweeduizend jaar vriendschap met Baäl, werd 
ze jaloers en vervuld van wraakzuchtige woede.

10. Ze zei: Nu zie ik hoe deze verraderlijke God van plan was mij te overtreffen in de gebieden ten 
westen van Heleste en Uropa. Ik zweer op het vlees van mijn dijen dat dit niet zal gebeuren! Ik zal 
honderd miljoen oorlogsengelen omlaag sturen naar Babylon en Tyrus en Yedmon en Luce, en hun 
sterfelijke koningen ertoe aanzetten om oorlog te voeren tegen de westelijke steden, de bolwerken 
van Baäl. En wat het verarmde Egupt betreft, daar zal ik genoeg sterfelijke legers heenzenden om 
alles in dat land te verwoesten.

11. Ja, ik zal mijn legioenen ook temidden van de Israëlieten zenden en ze inspireren dat ik, 
Ashtaroth, de enige ware Heer en God ben. Ik zal ze als een losse bundel stro uiteenjagen en ze op 
de vier winden des hemels verspreiden.

12. Aan de andere kant zei Baäl: Vanwege mijn succes weet ik dat Ashtaroth jaloers en spinnijdig 
zal zijn; daarom zal ik een staand leger tussen haar hemelen en die van mij plaatsen; en als ze mij 
maar durft te molesteren zal ik mijn miljoenen tegen haar hemelen inzetten en haar volkomen 
uitplunderen, zodat ze in de hel kan worden gegooid!

HOOFDSTUK XII

1. God, de Zoon van Jehovih, verordende nu via zijn heilige raad in Paradijs, zijn hemelse zetel:

2. Voor de Faithists van Arabin'ya, kapitein Ebeneezer met vijf miljoen engelen als een 
beschermende schare. Voor de Faithists van Chine'ya, kapitein Luiwitha, met tien miljoen engelen 
als beschermende schare. Voor de Faithists van Vind'yu, kapitein Li Chong met acht miljoen 
engelen als beschermende schare. Voor de Faithists van Guatama, kapitein Manito met tien miljoen 
engelen als beschermende schare.

3. En alle kapiteins geef ik het gezag om extra legermachten te betrekken van de Heren die de 
heerschappij bekleden in de gebieden waar zij zich mogen bevinden.

4. Maar het geval wilde dat de laagste hemelse plateaus ook in oorlogen verwikkeld waren.

5. En in minder dan honderd jaar a'ji zaten veel van de Heren zonder koninkrijken en, met een paar 
uitverkoren vrienden, waren ze onvrijwillig zwervende geesten geworden, verspreid door al de 
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hemelen van de aarde of op de aarde.

6. God zag dit en hij riep hen toe; door middel van Zijn boodschappers riep hij tot hen en zei: Al 
hebben jullie je koninkrijken verloren, dan hoeven jullie jezelf toch niet te verliezen? Is het niet 
beter dat jullie met je standvastigheid in de overblijvende koninkrijken gaan helpen het geloof in 
Jehovih te handhaven in de harten van de minder ontwikkelden?

7. Maar satan (het ego) kreeg toegang tot hun ziel en zei tegen ieder van hen: U, die Heer van de 
hemelse heerscharen bent geweest! U zou een plaats innemen als van een gewone arbeider! Men 
zou u uitlachen! De politiek van geweldloosheid is goed genoeg voor tijden en plaatsen van vrede. 
Maar nu is het oorlog. En oorlog kan slechts overwonnen worden door oorlog. Als de machtige 
De'yus al overwonnen en in de hel gegooid werd, waarom dan niet ook onze God? Dus 
bekommerden zij zich niet om God.

HOOFDSTUK XIII

1. En er kwamen verschillende gezelschappen in Paradijs aan, bestaande uit tien, twintig en zelfs 
honderdtallen Heren en hoge officieren van wie de hemelse plaatsen gevallen waren, afkomstig uit 
diverse hemelse gewesten rondom de aarde, en nadat ze zich verzekerd hadden van een onderhoud 
met God en zijn heilige raad, zeiden ze:

2. Nu wij in alle dingen getrouw zijn geweest, en gehoorzame dienaren van Jehovih, wat hebben we
daarmee bereikt? Onze koninkrijken en hoge plaatsen zijn niet door onze schuld in stukken 
gebroken. Ja, onze engelen zijn tot anarchie vervallen. Waar is nu de rechtvaardigheid van Jehovih?

3. God zei tegen hen: Wat voor nut heeft het om te discuteren?

4. Als jullie op de ene manier niet slagen, probeer dan een andere; en tracht in geen geval jezelf te 
rechtvaardigen tegenover Jehovih. Hij is Rechter!

5. Er zijn hellen die al jarenlang bestaan. Is het niet verstandiger dat jullie gaan samenwerken om ze
te verlossen? Kijk eens, Jehovih heeft ons tevoren van wegen voorzien; en Zijn Stem kwam tot ons 
om te voorspellen dat deze duisternis over ons zou komen. En jullie hebben raad gekregen en 
hadden genoeg tijd om in het ergste geval te voorzien.

6. Ga dan heen en klaag niet, maar verheug jullie en handel in Jehovih's naam met al je wijsheid en 
sterkte, en let niet op begunstiging.

7. Zo kwamen ze groep na groep jarenlang bij God; maar voortdurend werden ze berispt in de geest 
van Jehovih, en ze vertrokken weer, niet om rechtvaardige werken te doen, maar om mee te voelen 
met elkaar en zich te beklagen over God en de heilige raad van Paradijs.

8. In hun eigen plaatsen kwamen ze in groepen bijeen en begonnen te filosoferen over de gang van 
zaken van hemel en aarde. En iedereen zwoer bij zichzelf om geen kwaad te doen, maar een 
fatsoenlijkere manier te vinden om Jehovih te dienen, dan zich onder de onwetenden en 
verdorvenen te begeven.

9. En zij raakten gewend aan hun samenkomsten, op drie plaatsen in hada; in HARACTU boven 
Vind'yu, in ETA-SHONG boven Chine' ya, en in HAPSENDI boven Egupt. En die werden als grote
hemelse steden, vanwege de bijeenkomsten van de hemelse engelen, die gedurende vele jaren 
doorgingen.
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10. Uiteindelijk besloten zij elk van deze drie plaatsen te organiseren onder een apart hoofd, en de 
drie hoofden te verenigen in een verbond; en het geheel te wijden aan de dienst van Jehovih. Aldus 
werd de FEDERATIE van de HEILIGE GEEST gesticht. En bij acclamatie werden drie engelen 
verheven voor de drie hoofdplaatsen, namelijk: KABALACTES voor Haractu; ENNOCHISSA voor
Eta-shong; en LOOEAMONG voor Hapsendi. En ieder van de drie nam de titel aan: ZOON van de 
HEILIGE GEEST. Deze drie waren allen Heren geweest, en ze waren hoog in de graad.

11. Ennochissa koos zeven engelen en gaf ze de rang van Heer, namelijk: Haptu, Vazista, Mira, 
Erasigi, Adamon, Amesh en Cacpa.

12. Kabalactes koos zeven engelen en gaf ze de rang van Heer, namelijk: Li Wan, Amatar, Wenates, 
Howickam, Shong Tsee, Massaqactus en Enniscabab.

13. Looeamong koos zeven engelen en gaf ze de rang van Heer, namelijk: Petubusetta, Rodi, 
Monulithens, Zitullia, Mirian, Zestes en Abarothmes.

14. Zo zag dus de opgerichte federatie eruit, die zo'n grote rol zou gaan spelen in de geschiedenis 
van hemel en aarde. En hij verschilde van alle andere bondgenootschappen, want de leden 
beweerden allemaal Jehovih te dienen. En van alle mensen werd een eed van trouw vereist aan 
Jehovih, maar onder de naam Heilige Geest, want zij ontkenden Zijn Persoon als zodanig.

15. En God vermaande hen door te zeggen: Ofschoon jullie je verbeelden wijs te zijn, zullen jullie 
toch falen. Want als je eenmaal Zijn Persoon ontkend hebt, zullen jullie zelf tot de Persoon worden, 
volgens het begrip van de menigte. En hierin zullen jullie, vroeg of laat, schipbreuk lijden.

16. Maar niettemin sloeg de federatie geen acht op de woorden van God. En God was bedroefd van 
hart, omwille van Jehovih.

God voorziet in de geboorte van Ka'yu 2)

HOOFDSTUK XIV

1. God zei: Zie, er bestaan nu drie toestanden in de hemelen van de aarde: anarchie bij de valse 
Goden en hun slaven; de federatie van de Heilige Geest; en de Faithists in Jehovih en Zijn 
verrijzenissen.

2. Welnu, laat daarom mijn hoofdloo'is bij me komen om het besluit van God te vernemen.

3. De Heer zei: Toen de hoofdloo'is voor de troon was gekomen, zei God tegen hem:

4. Weet dan, O Thoanactus, dat u omlaag naar de aarde zult gaan, naar het land Chine'ya, om door 
inspiratie een geboorte voort te brengen die geschikt is voor de Al Stem, maar niet in staat tot su'is. 
En u zult deze dienst volbrengen zodat hij op de stoffelijke wereld geboren zal worden op het 
tijdstip dat a'ji zal ophouden op dat land te vallen.

5. En u moet hem tevens van grote kennis en grote tegenspoed en grote ervaring voorzien. Want hij 
zal de fundamentele doctrines van de naties van Chine'ya vestigen. Want zijn volgelingen zullen de 
meest talrijke en vreedzame bewoners op het oppervlak van de aarde worden.
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6. En terwijl u zijn geboorte voorbereidt door uw meesterschap over de geslachten van de 
stervelingen, zult u via hen, uw scharen, diegenen verwekken die discipelen zullen worden. Want 
wat voor groot man u ook zou kunnen verwekken, het is wijsheid om ook in hetzelfde tijdsbestek in
de stoffelijke wereld die schare filosofen geboren te laten worden die hem zal volgen en zijn 
doctrines zal bevestigen.

7. Want op deze wijze zal de grondvesting van Jehovih en Zijn licht onder de stervelingen de gehele
lengte en breedte van dat land omvatten. Wat zegt u daarvan?

8. Thoanactus zei: Jehovih's wil en de uwe zullen geschieden. Dit is een hoogst welkome arbeid, O 
God. En ik weet dat de stem van mijn scharen met mij is.

9. God zei: In Jehovih's naam kroon ik u tot hoofd van de scharen der loo'is, voor het land Chine'ya,
voor de geboorte van een erfgenaam voor de Al Stem van de Grote Geest.

10. Thoanactus werd vervolgens gekroond, en zijn scharen werden door God van insignes voorzien,
waarvoor zij op een rij voor de troon werden opgesteld, en de scharen groetten en vertrokken met de
gepaste ceremonie.

11. Zodanig was dus Gods werk, om na vele generaties iemand in de stoffelijke wereld geboren te 
laten worden die tot in de uiterste gebieden van de aarde bekend zou worden als Ka'yu. Over hem 
weldra meer.

God voorziet in de geboorte van Sakaya 3)

HOOFDSTUK XV

1. Nogmaals riep God een miljoen loo'is voor zijn troon, en stelde Etchessa tot hoofd over hen aan, 
en hij zei:

2. U, O Etchessa, zult naar de aarde omlaaggaan, naar het land Vind'yu en deze scharen met u 
meenemen. En u zult een hemelse plaats voor de eredienst stichten, hetgeen uw hoofdkwartier zal 
zijn.

3. Kijk, ik heb u vele geslachten gegeven waarin u het gewenste resultaat tot stand kunt brengen. 
Neem dan de geslachten van de Faithists in dat land in ogenschouw, en maak uw keuze wat betreft 
plaats en kaste en familie.

4. Hij, die u voor dit doel zult voortbrengen, moet uit een of andere koninklijke familie zijn, een 
prins van hoge rang.

5. Door hem zal ik aantonen, dat omwille van de liefde voor gerechtigheid, en om Jehovih te 
dienen, hij zijn koninkrijk, familie en vrienden zal verlaten, en alle aardse dingen en verlangens, en 
zichzelf tot een arm man zal maken die bij de armen woont, met hen werkt en hen leert en 
onderwijst.

6. Want, vanwege de afgoderijen die onder deze mensen zullen heersen, zullen zij in kasten 
gebonden zijn: maar hij, door wie ik zal onderwijzen, zal de wereld bewijzen dat de dienst aan 
Jehovih van alle mensen eist dat Jehovih alles te boven gaat, zelfs boven verwanten en kasten. Door
het voorbeeld van deze bereidwillige opoffering moet de mens geleerd worden dat al het kwade van
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de aarde overwonnen kan worden.

7. En u moet deze man van vele discipelen voorzien, en van wegen voor hem om te reizen, en van 
plaatsen om te prediken; en hem voorzien van volgelingen die met hem rondtrekken. Want zonder 
hen zouden zijn prediken en werken van weinig nut zijn. Let er dus op dat uw scharen de geslachten
der mensen besturen opdat er een voldoend aantal op de wereld geboren kan worden om discipelen 
en volgelingen van zijn doctrines te worden, zodat hij een macht in de wereld kan worden om de 
Faithists van de Grote Geest opnieuw te vestigen.

8. En u moet zodanig voor deze geboorten zorgdragen dat zij in hetzelfde tijdsbestek zullen 
plaatshebben. Wat zegt u daarvan, Etchessa?

9. Etchessa zei: Ik ben met vreugde uw dienaar, in Jehovih's naam. En ik antwoord u tevens voor 
mijn scharen, dat dit een vreugde voor hen is, voor de heerlijkheid van Jehovih.

10. God zei: Daarom kroon ik u tot hoofd van de loo'is, voor het land Vind'yu! En God kroonde 
Etchessa; en hij schonk insignes aan de andere loo'is.

11. En daarna gingen Etchessa en zijn scharen achter elkaar voorbij de troon van God, gepast 
groetend, en ook zij vertrokken op weg naar de aarde, naar het land Vind'yu. Zo werden de loo'is 
door God gemachtigd om de erfgenaam Sakaya op de wereld te brengen. Weldra meer over hem.

Mozes in de hemel brengt het oordeel van Jehovih ten uitvoer!

HOOFDSTUK XVI

1. Hamonastas, een van de hoofdmaarschalken van God, en voor de hemelse stad van Paradijs, 
kwam voor de troon, naar behoren groetend, en hij zei:

2. O God, Zoon van Jehovih, ik zou met u willen spreken! God antwoordde: Spreek, mijn zoon.

3. Hamonastas zei: Er staat buiten de stad Paradijs, achter de vuurpilaren en vergezeld van uw 
hoogverheven kapiteins een zekere Nu-ghan die bevrijd werd uit een van de hellen van Hassa, 
boven Egupt, en hij roept voortdurend uit: O God, Zoon van Jehovih! Verlos mij! Verlost u mij! O 
Mozes! Mozes! Mozes!

4. Hij is verward en herhaalt telkens weer dezelfde woorden, zonder op te houden. En de 
verpleegsters en artsen hebben alle middelen geprobeerd die zij kunnen bedenken, maar faalden 
volkomen om de betovering over hem te verbreken.

5. Zeventig dagen lang hebben ze gewerkt en, als laatste redmiddel, hebben ze hem hierheen 
gebracht om u te raadplegen.

6. God zei: Nu-ghan! Is dat niet een van de farao's die de wapenen opnam tegen de Faithists van 
Egupt? Hamonastas, keert u terug naar de oppassers van deze man en laat hem blinddoeken opdat 
hij het licht van de troon kan verdragen; daarna moeten u en zijn oppassers hem bij mij brengen.

7. Hamonastas groette en vertrok, en na enige tijd keerde hij terug met de oppassers en Nu-ghan, die
het onafgebroken uitriep, zoals gezegd was.
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8. En nu, toen hij zich voor de troon van God bevond, zei God tegen hem: Kijk mij aan, ik ben God,
de Zoon van Jehovih; wat verlangt u?

9. Maar de man hoorde niet wat God zei en hij bleef schreeuwen als tevoren. Daarop zei God tegen 
de oppassers: Verwijder de blinddoek een beetje, zodat het licht op hem kan komen.

10. En zij verwijderden de blinddoek enigszins, maar kijk, het licht bracht hem nog meer in 
verwarring dan tevoren. En toen God hem zo erbarmelijk zag lijden, informeerde hij bij zijn 
oppassers hoe lang de man in de hel geweest was en zij zeiden: Zesenzeventig jaar en drie jaar in 
een knoop!

11. God zei: Ik weet dat dit Farao is, die de Israëlieten onderdrukte. Breng hem weer buiten de 
muren en houd hem daar. Ik zal een van mijn vlugge boodschappers naar Lika sturen, in etherea; die
kent de verblijfplaats van Mozes. Misschien heeft Mozes een vloek op hem gelegd! Als dat zo is, 
kan alleen Mozes hem verlossen.

12. En de oppassers brachten de geest, Nu-ghan, buiten de stad zoals God geboden had. En God 
stuurde Haeroponitis, de zuster van Raban, een vlugge boodschapper, in een pijlschip van vuur naar
de etherische werelden, naar Gussawanitcha, naar Lika's tijdelijke verblijfplaats. En God gebood 
haar om de zaak voor te leggen aan de Nirvanische hoofdman, Lika.

13. Hierna gaat het verslag verder in de woorden van Haeroponitis, d.w.z. dit zijn haar woorden, te 
weten: In weinig dagen tijd stond ik voor Jehovih's troon waarop Lika gezeten was, door wiens 
etherische provincies de zonnefalanx nu reisde, en ik vertelde hem de geschiedenis van Nu-ghan.

14. Daarop zei Lika, de Zoon van Jehovih: Laat mijn berichtgevers van bestemmingen Mozes gaan 
halen; en als het zo is dat Mozes Nu-ghan een oordeel heeft opgelegd, dan moet Mozes teruggaan 
naar de lagere hemel en hem verlossen. De gerechtigheid van Jehovih reikt tot in alle tijden en 
plaatsen.

15. Haeroponitis vervolgde: Waarop ik groette voor de troon van Jehovih, en in gezelschap van de 
berichtgevers van bestemmingen weer op weg ging in de etherische rijken, en na door zeven 
werelden gegaan te zijn en meer dan driehonderd Nirvanische koninkrijken, gingen we de vlakten 
van Sapeas binnen waar zich de colleges en scholen van gezantschappen bevinden, die tot het 
Ghiturpsan departement van Ritivius behoren. En daar troffen we Mozes aan!

16. Zodra hij ons zag en wij hem verteld hadden dat er naar hem gevraagd werd, voorspelde hij de 
reden.

17. Mozes zei: Wee mij! Omdat u voor mij gekomen bent, hebt u datgene in mij wakker gemaakt 
wat al die honderden jaren sliep. Ja, het is waar, ik legde een vloek op Farao, want ik zei tegen hem:
U zult me nog eens aanroepen om u uit de ellende te verlossen. En naderhand voegde ik eraan toe, 
sprekend over het bloed van het offer van het lam: Dit zal het getuigenis zijn van onschuldig bloed 
tegen uzelf en uw volk voor hetgeen de Hebreeën geleden hebben.

18. In plaats daarvan had ik hem moeten vergeven, O Jehovih! Jehovih! Ik heb tegen U gezondigd! 
En U hebt mij na al die jaren opgezocht en bracht me de kwestie aan het verstand.

19. U bent rechtvaardig, O Almachtige! In Uw naam en door Uw wijsheid en kracht zal ik 
terugkeren naar de lagere hemelen, om de man en de mensen die ik veroordeelde, onder mijn hoede 
te nemen!

20. En Mozes huilde; en hij gaf bevel aan de bouwers om hem direct van een geschikte boot van 
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grote snelheid te voorzien. En vervolgens verschafte Mozes zich dertigduizend vrijwilligers om met
hem mee te gaan.

21. En toen alle dingen gereed waren nam Mozes afscheid van zijn metgezellen en gingen hij en 
zijn scharen aan boord van zijn vuurboot, en weldra waren onze beide ruimteschepen onderweg, 
alsof ze een wedstrijd hielden, naar de rode ster, de aarde. En na enige dagen kwamen we aan in de 
hemelen van de aarde, bij de stad van Paradijs, de woonplaats van God.

22. Dit vormt de hoofdzaak uit het hemelse verslag van Haeroponitis, want, met haar aankomst in 
Paradijs was haar zending voor het ogenblik volbracht.

23. Toen het in Paradijs bekend geworden was dat Mozes er aankwam, werd er grote vreugde aan 
de dag gelegd, want God en de Heilige Elf en de heilige raad verlangden er allemaal naar om Mozes
te ontmoeten. En God gebood het voltallige college van maarschalken en ook de musici om de stad 
uit te gaan en Mozes tegemoet te gaan en hem tot voor de troon te begeleiden. En zij volbrachten 
deze dingen; en Mozes kwam voor de troon van God en groette in het teken: Oordeel der Tijden! En
God beantwoordde hem onder het teken: Uw Werk is onze Vreugde en Glorie!

24. En God zei: In Jehovih's naam, O Mozes, kom en verleen mijn troon de eer.

25. En Mozes kwam omhoog en zette zich op de troon, aan de rechterhand van God. En Mozes zei 
tegen de heilige raad en de Heilige Elf:

26. Uw God zal mijn God zijn. Door Jehovih's wil ben ik onder zijn liefde en heerschappij 
geplaatst, om hen te verlossen die door mij en mijn woorden geleden hebben.

27. God zei: Zullen we niet eerst een dag van ontspanning nemen?

28. Mozes zei: Nee; voordat ik Nu-ghan, die Farao was, verlost heb kan er geen vrede zijn. Laat dus
uw maarschalken naar de oppassers van deze man gaan en hem voor de troon brengen.

29. En na enige tijd werd Nu-ghan weer binnengebracht, helemaal omwikkeld, om hem ervoor te 
behoeden dat het licht hem zou schaden. En hij riep nog steeds: O God, Zoon van Jehovih! O 
Mozes! Mozes! Mozes!

30. En toen Mozes dit zag, werd hij bijna overweldigd door het deerniswekkende tafereel. En 
Mozes veegde zijn tranen weg en stond op; hij hief zijn handen op naar Jehovih en zei: Licht van 
Uw Licht, O Jehovih, Kracht van Uw Kracht, O Jehovih! Verlost U hem die ik vervloekte! Leg zijn 
verdriet en zorgen op mij, die tegen hem gezondigd heeft!

31. Een mantel van geel licht, als een wolk, daalde op Mozes neer terwijl hij als aan de grond 
genageld voor Jehovih's aangezicht stond. Over de hele plaats was het doodstil!

32. De blinddoeken en windsels vielen van Nu-ghan af en hij bleef zwijgend en bewegingloos staan
en staarde strak en in ontzag naar het heilige tafereel, en naar Mozes op de troon van God!

33. De geest van Jehovih raakte de heilige plaats aan, en de musici voelden de kracht. Het was het 
licht van Eén die machtig was, vanuit de etherische werelden!

34. Zachtjes weerklonk vervolgens de muziek van tienduizend stemmen over het heilige 
auditorium. In het begin zwak, als was het ver weg, toen luider en luider, als kwam het naderbij, tot 
weldra de woorden van het lied Jehovih's lof verkondigden.
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35. Nu-ghan wendde zijn ogen niet af van de heerlijkheid van Mozes en de etherische mantel, want 
hij kende Mozes, als was het pas gisteren dat zij scheidden in Egypte, op de aarde.

36. Langzaam nu bracht Mozes zijn uitgestrekte armen omlaag, en zijn handen straalden als geel 
vuur. Mozes zei plechtig: U zij al de eer, Jehovih! (Eloih!) U bent rechtvaardig, U, Almachtige 
Schepper!

37. Nu-ghan voegde eraan toe: Want van Hem komt alle verlossing, tot in eeuwigheid, amen. Tot 
Uw eer wil ik eeuwig zingen, O Jehovih. Gij Allerhoogste God van Mozes, mijn Bevrijder. Maak 
mij sterk, O Jehovih, opdat ik hem kan aanzien die ik vervolgde en beledigde.

38. Daarna keek Mozes Farao (Nu-ghan) aan en zei: Deze dingen moesten geschieden. U was de 
laatste uit het tijdperk van de piramiden der mensen, en ik was de eerste grondlegger van de 
migratie van de rechtvaardigen. Alle dingen gebeuren door Jehovih, op Zijn eigen manier en tijd.

39. Zoals ik, vanwege mijn vloek op u en uw volk, gebonden ben om terug te komen en u en hen te 
verlossen, zo zult u, door uw vervloeking tegen Israël, nu terugkeren naar de aarde en gaan werken 
om Israël te verheffen.

40. Want Israël heeft de gemeenschappen verlaten en heeft zich tot koningen gewend, op de manier 
van de heiden en de afgodendienaar. Haar mensen zijn verdeeld en uit elkaar gegaan, en veel van 
hen zijn vereerders geworden van de valse Goden Baäl en Ashtaroth.

41. Ja, zij vergeten mijn geboden van vrede en liefde en hebben zich tot de oorlog en aardse 
verheerlijking gewend.

42. En u zult tienduizend engelen met verheven graden met u meenemen, en naar de aarde 
omlaaggaan, naar de woonplaatsen van de Israëlieten; en door inspiratie moeten u en uw scharen 
diegenen van de Israëlieten uitkiezen en inspireren die binnen het bereik van inspiratie zijn, en u 
moet hen van alle anderen van hun volk weghalen, en van de heidenen en afgodische stammen die 
rondom hen wonen.

43. En u en uw scharen zullen honderden jaren bij deze stervelingen verblijven, en hen in vrede en 
geweldloosheid hervestigen volgens de manier van de doctrines van de es'sean-werelden. En u zult 
hen Es'seërs 4) noemen, opdat zij onderscheiden kunnen worden van alle andere volken.

44. Nu-ghan zei: Uw besluit is zeer rechtvaardig, O Mozes, en ik weet werkelijk dat uw woorden 
van Jchovih afkomstig zijn. Wat ik u verzoeken mag, hoe lang zal dit werk gaan duren voor mij en 
mijn scharen?

45. Mozes antwoordde: Een paar honderd jaar! Tot u een licht hebt verwekt dat geschikt is voor 
Jehovih, opdat vrede en liefde en de doctrine van het goede voor het kwade opnieuw gevestigd 
worden uit het bloed van de Israëlieten, net als ik Jehovih's volk door het bloed van het lam uit 
Egypte bevrijdde.

46. En wanneer u de geslachten van de Es'seërs vervolmaakt hebt, dan zult u bepaalde loo'is van de 
troon van God naar u toegezonden krijgen en zij zullen met u werken totdat er een Israëliet in de 
stoffelijke wereld geboren is die geschikt is voor de Stem van de Vader 5).

47. Nu-ghan zei: Luister nu naar mijn smeekbede, O Mozes, Zoon van de Allerhoogste: Toen ik 
stierf, wat de aarde betreft, en de hemel binnenging, deze werelden, vond ik mijn koninkrijk in de 
hemel op mij wachten.
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48. En zij waren er ellendig aan toe, het waren bedelaars, slaven en idioten, vanwege de slavernij 
die ik hen tijdens het aardse leven had opgelegd. En ik kon niet aan ze ontsnappen, of ze opzij 
zetten. Als ik objectief gezien weg ging, bleef ik aan ze denken en werd naar ze teruggetrokken.

49. Ja, ik was als een jong veulen dat voor het eerst wordt gehalsterd en uit alle macht trekt, maar er
niet in slaagt; dan weer rukt en trekt, en faalt, enzovoorts, tot hij merkt dat hij niet ontsnappen kan 
en zich vervolgens gedwee onderwerpt; evenzo was ik aan mijn koninkrijk gebonden, en voelde me 
tenslotte genoodzaakt toe te geven en een slaaf voor ze te worden, om voor ze te zorgen. Want ik 
had hen dusdanig van hun talenten beroofd dat ze zo hulpeloos waren als kleine kinderen; en veel 
van hen uiterst slecht.

50. Niettemin aanvaardde ik datgene waaraan ik niet ontkomen kan; ik zwoegde honderden jaren 
lang met hen en herstelde hen zo goed ik kon. En na verloop van tijd kwam er een straaltje geluk 
naar me toe en hoopte ik dat ik in de komende honderden jaren een uitweg zou vinden.

51. Maar wee mij! Er kwam duisternis (a'ji) over mijn reeds donkere hemel. Mijn kwaadwilligen, 
zij die ik op aarde had laten ombrengen, overvielen mij omwille van de wraak. Anarchie brak los 
over mij en mijn volk. Het waren echte demonen van de waanzin en ze grepen mij en bonden me 
vast; ze mishandelden me en verstikten me met afschuwelijke stanken. Miljoenen van ze! En hun 
vervloekingen troffen mij als giftige pijlen. Lange tijd vocht ik tegen ze; en ik riep om u en om 
Jehovih! Maar helaas, ik zat in de hel. Niemand kon mijn gebeden horen. Dagen en maanden en 
jarenlang hield ik het vol, maar alleen om weer nieuwe en nog ergere verschrikkingen mee te 
maken!

52. Hoe lang ik in die ellende verkeerde weet ik niet. Ik herinner me alleen dat mijn ziel ziek werd 
in mijn binnenste; en ik kreeg een gevoel van wegzinken en bezwijmen, als een eindeloos sterven 
dat mij niet vernietigen kon. Het schenen mij tienduizend jaren toe!

53. Opeens tref ik mijzelf hier aan! Verbijsterd voor uw aangezicht, u heilige Zoon van de Grote 
Geest! Waar kwam ik vandaan? Wat was er gebeurd? Of is dit alleen maar een betovering of een 
krankzinnige droom? En zal ik weer terugvallen in die vreselijke nachtmerrie vol verschrikkingen? 
Hoe kan ik daarheen gaan, zodat mijn oude koninkrijk me niet overvalt?

54. Liggen ze niet ergens op de loer? Om mij weer te grijpen, voor nieuwe kwellingen? O Ieer het 
mij, Mozes! Hoe kan ik uw rechtvaardige oordeel volbrengen? En niet opnieuw in de val raken en 
dan misschien voor eeuwig!

55. Mozes zei: Ik zal u een nieuwe naam geven, en ik zal u in kleren van mijn eigen maaksel hullen,
zodat ze eerder van u zullen wegvluchten dan naar u toekomen.

56. En Mozes verzamelde iets van de gele, wolkachtige mantel, en hij maakte een mantel en 
kleedde Nu-ghan; en hij noemde hem Illaes, hetgeen betekent: Dienaar van het Licht. En daarna 
werd hij voorzien van tienduizend medewerkers, geholpen door Gefonaya, en teruggestuurd naar de
aarde, op zijn zending.

57. En God benoemde honderd boodschappers voor Farao, opdat er maandelijks bericht naar 
Paradijs overgebracht kon worden.
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HOOFDSTUK XVII

1. God kondigde een dag van recreatie af in Paradijs, opdat de inwoners Mozes en zijn scharen 
konden ontmoeten en vreugde zouden hebben. En groots was die dag in Paradijs.

2. De volgende dag vertrok Mozes naar de Egyptische mensen die met Nu-ghan in de hel gezeten 
hadden, en hij ging naar de plaats van de bevrijding. En er waren elf miljoen en vierhonderdduizend
van deze mensen. En Mozes beraadslaagde met de opzieners over de plaatsen, en nadat hij besloten 
had over een geschikt gebied, Elaban, gaf hij opdracht hen erheen te brengen.

3. En Mozes ging met ze mee naar Elaban, een afgezonderd gewest op het Aratesaïsche plateau, en 
hij bleef honderdentwaalf dagen bij hen en richtte hen in met verzorgingsplaatsen, ziekenhuizen en 
werkplaatsen; en hij stelde officieren voor hen aan, voor elke groep en reeks; hij begaf zich 
persoonlijk onder hen en verzorgde tienduizenden van hen en voorzag hen van plaatsen voor de 
eredienst.

4. Daarna benoemde Mozes Salesmon als kapitein over hen. Vervolgens vertrok Mozes en keerde in
Paradijs terug waar hij nog twee dagen bleef, en toen nam hij afscheid en vertrok naar zijn eigen 
hemelse plaats in Nirvania. Maar voordat hij wegging, zei hij: Wanneer het a'ji-bos voorbij en 
verdwenen is, en als het de wil van Jehovih is, zal ik terugkomen om voor mijn scharen te zorgen.

5. En nu werd Gods aandacht gericht op de Hebreeën, de Faithists van westelijk Arabin'ya waar de 
God Baäl toegang en macht verkregen had; hij had zich aangesloten bij een zekere Dagon, een valse
God die zich in die gebieden gevestigd had en die zes aardse orakelhuizen en een klein hemels 
koninkrijk voor zichzelf in stand hield.

6. En het geschiedde dat de Hebreeën een verdeeld volk werden. Een kleine minderheid van hen 
vereerde nog altijd Jehovih en bezat colleges van profetie en plaatsen van onderwijs. Maar de grote 
meerderheid van hen was vereerder van de Heer en God, en geloofde dat de Grote Geest alleen 
maar een grote man in de hemel was, op de manier van Baäl, Dagon of Ashtaroth, of ieder andere 
God.

7. God zei over hen: Ofschoon zij net doen of ze uit vele soorten bestaan, zie ik er maar twee: zij 
die de Eeuwig Tegenwoordige vereren, Jehovih; en zij die tot het heidendom vervallen.

8. Mijn ogen aanschouwen de echte Faithists, met colleges en leerboeken; maar wat de anderen 
betreft, die worden raadplegers van de orakels (geesten), precies als de heidenen.

9. Hoe kunnen zij een verenigd volk blijven? De Goden van de ene stad en tempel onderwijzen de 
ene doctrine, en de Goden van een andere plaats onderwijzen een andere doctrine.

10. Tevoren had God een zekere Jerub naar Ebeneezer gezonden, met tienduizend engelstrategen, 
om bij de koning van de Faithists te kunnen zijn. Nu vroeg Jerub om nog eens tienduizend en God 
stuurde ze naar hem toe. En God zei tegen Jerub:

11. Weldra zal het op oorlog uitlopen tussen Baäl en Ashtaroth, en Dagon en Haughak; en deze 
Goden zullen niet alleen oorlog voeren in de hemel, maar zij zullen hun veldslagen omlaag brengen 
naar de stervelingen.

12. En de Israëlieten zullen niet alleen hun oude vredesdoctrine verzaken, maar ze zullen grote 
strijders worden, zowel tegen andere naties en volken als tegen elkaar.
13. Neem u in acht, O Jerub, voor de woorden van uw God; en terwijl Baäl en Ashtaroth met elkaar 
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in strijd zijn en de tempels en orakels verwaarlozen, moet u ze in bezit nemen.

14. Het is beter dat deze valse Goden voor zichzelf vijf engelen winnen als getrouwe onderdanen, 
dan één sterveling.

15. Bescherm de colleges van profetie heel goed tegen de afgezanten van deze valse Goden. En let 
erop dat er bij de volgelingen van Jehovih een flink aantal profeten geboren worden.

De betekenis en oorsprong van de uitdrukking: Heilige Geest!

HOOFDSTUK XVIII

1. Er kwam in Paradijs, Gods hemelse woonplaats, een zekere Taenas aan, een boodschapper van de
hoofden van de zogenaamde Heilige Federatie. Gods hoofdmaarschalk leidde hem voor God en 
nadat hem gelast was te spreken, zei hij:

2. Gegroet zij u, O God. Namens de drie Zoons van de Heilige Geest kom ik voor uw aangezicht 
om hun woorden bekend te maken. Ik ben door hen onderricht wat ik moet zeggen, en ik verklaar u,
O God, dat mijn woorden hun woorden zijn.

3. Allereerst: dat u naar ons wilt luisteren eer we geoordeeld worden; ten tweede: zoals u de vrijheid
opeist om voor uzelf te denken en te spreken, zo geldt dit voor ons allen. En waarin we ons 
vergissen in onze handelingen, is dat onze zaak en niet die van u.

4. Terwijl u zegt: Zie de Al Persoon, zeggen wij dat niet, maar zeggen we: Zie het totale uitspansel; 
het is slechts een schaduw, een geest. En gemakshalve noemen wij het: Heilige Geest.

5. Is dat niet ons voorrecht? Wie kan ons dat ontzeggen? Heeft de ene mens een rechtmatig gezag 
over een ander? Of een kapitein, of een God?

6. God zei: Ga verder.

7. Taenas zei: En als we gelijk hebben, dan zullen we zelf beoordelen wat we doen willen. Maar als 
u gelijk hebt en dit iets is een Al Persoon, dan bent u Zijn dienaar om Zijn wil te volbrengen. Zijn 
deze punten juist?

8. God zei: Het ziet ernaar uit.

9. Taenas zei: Met vrijheid voor beide kanten?

10. God zei: Ja.

11. Taenas zei: Toen ik nog een kind was hielp men mij met Iopen; maar nu ik sterk ben loop ik 
alleen. Waarin zal mijn verstand dan ook niet alleen gaan?

12. God zei: Gaat u door; ik zal naderhand spreken.

13. Taenas zei: In voorbije tijden hebben we gezien dat de vrede altijd verkondigd werd door de 
volgelingen van Jehovih; en dat op de aarde en in de hemel zulke mensen het slachtoffer werden 
van aardse tirannen en van valse Goden in de hemel.
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14. In naam van de Heilige Geest zijn wij van plan oorlog te voeren, op de aarde en in de hemel. 
Met u of uw mensen kunnen we niet in oorlog komen op aarde of in de hemel, want u en uw 
mensen, engelen en stervelingen, zijn geheel en al vreedzaam en voeren geen oorlog!

15. Onze oorlogen kunnen alleen maar met soldaten gevoerd worden. Ik stel de zaak zo voor: U 
hebt een maagdelijke dochter, en een schurk randt haar aan; uw doctrine luidt: erop af stormen en 
uw dochter bij hem weghalen; onze doctrine luidt: hem van haar vandaan te slaan.

16. Wij zien hoe kwaadaardige Goden en boze geesten de deugdzame mensen op aarde en in de 
hemel aanvallen. Wij stellen ons voor hen te beoorlogen tot vernietiging, omwille van de 
gerechtigheid. We zijn u eerder gunstig gezind, dan dat we tegen u zijn, O God.

17. Wij dompelen onze handen in bloed onder, omwille van de vrede en de deugd, omwille van 
vrijheid en kennis. Wij zullen tot de mens van de aarde zeggen: U moet kennis verkrijgen; tot de 
es'yan in de hemel: u moet niet naar de stervelingen terugkeren, maar op uw plaats blijven, en 
geleerd en deugdzaam worden.

18. Om die reden komen we bij u, O God, opdat u onze grondslag zult kennen.

19. God zei: Wie, zegt u dan, moeten de mensen en de engelen aanbidden?

20. Taenas zei: Hierin gebieden wij hen niet. Want we geven hen de vrijheid om wie ze ook willen 
te vereren.

21. God zei: U hebt gezegd: onze doctrine luidt: de schurk van het meisje weg te slaan; maar wat 
wilt u, of wat wil uw voorbeeld daarmee leren?

22. Taenas antwoordde: Dat een aanrander straf verdient.

23. God zei: En wilt u tegen de vreedzame en de deugdzame zeggen: neem de wapenen op en geef 
uw vijanden kwellingen?

24. Taenas zei: Ja, werkelijk.

25. God zei: En op wat voor gezag, als ze het aan u vragen?

26. Taenas zei: Op gezag van de Heilige Geest, en de Vader (de Federatie), en de Zoon, dat wil 
zeggen: iedere Heer van de Federatie.

27. Want we zullen de stervelingen en engelen leren dat alle dingen door de wet geschieden; en het 
woord "wet" zal de plaats innemen van de uitdrukking: Grote Geest, of Jehovih.

28. God zei: Luister dan naar mij, O Taenas, en breng mijn woorden in liefde over aan uw 
zogeheten Drie-enige Federatie, en aan de hoge leiders, en zeg tot hen: dit zegt God van Paradijs, de
Zoon van Jehovih, overeenkomstig het licht van zijn troon:

29. Gedurende lange tijd zult u triomferen op aarde en in de hemel; maar niet op de manier die u 
veronderstelt.

30. Want u zult gedwongen worden om voor een achtbaar hoofd te zorgen voor de stervelingen en 
de engelen. En het zal geschieden dat uw drie hemelse plaatsen op aarde en in de hemel bekend 
zullen worden als de Drie-ene Goden, of de Drievuldigheid!
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31. En de mensen zullen een denkbeeldige figuur, bestaande uit drie gedeelten aanbidden: de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. En dit zal hun afgod (idool) worden; en aan hem zullen ze 
toeschrijven: liefde en boosheid, naijver en bevoorrechting, oorlog en vernietiging.

32. Omdat u zegt: Straf de kwaadwilligen, opent u de deur van alle kwaad. Want hij, die ruzie met 
zijn buurman heeft, zal hem aanklagen alsof hij straf verdient. Zij die in donkerheid verkeren en de 
macht hebben, zullen de zwakken treffen en hen doden.

33. Er zal onenigheid volgen in uw drie hemelse koninkrijken en u zult als drie valse Goden 
worden. En aangezien u niet de Al Persoon belijdt, zal elk van uw drie Goden gedwongen worden 
zichzelf als zodanig bekend te maken.

34. Want voor alle mensen en engelen geldt de regel dat zij, die een Allerhoogste Persoon in de 
Schepper ontkennen, de grondleggers van afgoderij voor zichzelf worden.

35. U hebt gezegd: Wij zullen het aan de stervelingen en engelen overlaten om te vereren wie zij 
willen. Waarom is het dan niet goed om Baäl te aanbidden? En Dagon? En Ashtaroth? En toch 
maken deze Goden slaven van hun onderdanen, die hen vereren.

36. Taenas zei: Nee, dat zijn slechte Goden. Wij willen hun slaven verlossen voor de vrijheid.

37. God zei: Wie is meester en wie is slaaf? Hetzij op aarde of in de hemel? Waarom niet uw Drie- 
enige Federatie afschaffen, opdat u niet over anderen heerst? En u, die vrijheid doceert, waarom 
brengt u het niet in praktijk?

38. Omdat u de vrijheid als uw voornaamste oogmerk verkondigt, zult u de ongeleerde, de 
spijbelaar, de nietsnut en de luilak verleiden; want allemaal beweren ze dat hun zwakheid het 
geschenk van de vrijheid is.

39. Het zal nog gebeuren, in de verre toekomst, dat uw koninkrijken uit de laagste graden zullen 
bestaan. En zij zullen u allemaal naar beneden trekken van uw hoge vastberadenheid; en u zult zelf 
tot tirannen en boosaardige Goden worden en het lot van al uw voorgangers ondergaan.

40. De aarde en haar hemelen werden in mijn hoede gegeven, voor de verrijzenis van al de 
inwoners; maar ik heb noch de opdracht noch het verlangen om de heerschappij door geweld tot 
stand te brengen. Aangezien u zich van mijn koninkrijken hebt verwijderd, is het een daad van 
uzelf.

41. Zelfs mijn eigen verdriet over uw afscheiding laat me zien, hoe ik tekortschiet in het begrijpen 
van Jehovih's wegen. Want ik verklaar u, O Taenas, en via u aan uw hoofdlieden, dat ofschoon uw 
handelwijze slecht is in mijn ogen, toch in de verre toekomst zal worden aangetoond dat Jehovih uw
werken zal bestemmen voor het uiteindelijk goede.

42. De God van hemel en aarde zei: Begeef u dus met mijn woorden naar de hoofden van de Drie- 
eenheid. Ik neem afscheid van u allen, zoals een vader afscheid neemt van een zoon die zich in een 
verterend vuur begeeft.

43. Taenas zei: Met uw verlof, O God, ga ik naar hen toe die u beklagen vanwege uw te vreedzame 
manieren.

44. Daarop groette Taenas eerbiedig en vertrok.
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HOOFDSTUK XIX

1. God riep Erastes op, de prins der boodschappers, en hij zei tegen hem: U hebt de woorden 
gehoord van uw God en van Taenas. Neem daarom dertigduizend vierhonderd boodschappers mee, 
dat wil zeggen, één voor elk van mijn overgebleven koninkrijken, en ga hen hetzelfde 
bekendmaken, opdat ze, behoorlijke kennis bezittend, hun aangelegenheden met verstand en beleid 
zullen behandelen. Erastes zei: Jehovih's wil en de uwe zullen geschieden! En hij groette en trok 
zich terug naar het paleis van de boodschappers, en hij koos zijn scharen die hij aanwijzingen gaf 
met betrekking tot de boodschap. En hij gaf aan elk van hen de bevoegdheid om hun eigen 
beambten te kiezen en voor hun eigen reisvoertuigen te zorgen. En enige dagen later vertrokken ze 
allemaal.

2. Nu gebeurde het dat de volgende koninkrijken al spoedig uiteenvielen, en bij de Drie-enige 
Federatie terechtkwamen, nameIijk: Sho'e'gan met zijn achtentwintig onderkoninkrijken, allemaal 
in de hadan gebieden: Ghi'e'wan met zijn vierenveertig hemelse hadan koninkrijken; Haatus, met 
zeven hemelse hadan koninkrijken en vijf onderkoninkrijken; Tuwahtal en dertig koninkrijken in de
eerste verrijzenis in het plateau Theovrahkistan; Livragga, en eenenzeventig hemelse 
onderkoninkrijken, waarvan er achtendertig gereed waren om de tweede verrijzenis binnen te gaan; 
Jahkin en Mouru met zevenennegentig hemelse hadan koninkrijken, waarvan er zevenentachtig 
bevorderd waren tot de tweede verrijzenis: Ganzoe, met vierhonderd hadan koninkrijken, waarvan 
er vele beneden de eerste verrijzenis waren; Hapsu, met vier hemelse koninkrijken van zeventig 
miljoen engelen in de tweede verrijzenis; Iturba, met twaalf hemelse koninkrijken van honderdvier 
miljoen engelen in de tweede verrijzenis, van wie de helft zo hoog als vijftig in de graden stond; 
Wantawacha met dertig hemelse koninkrijken, met driehonderd miljoen engelen in de tweede 
verrijzenis, van wie er driekwart boven graad vijftig was.

3. Van de zeven lagere koninkrijken uit de tweede sfeer waren er achthonderd miljoen engelen van 
de eerste verrijzenis en zij migreerden uit hun provincies naar de gewesten van de Drie-eenheid, 
Anesha; en zij vernielden de weg achter zich.

4. Toen God de grote afscheiding zag van zijn hemelse koninkrijken, en hun trouw aan de Drie- 
enigen, werd zijn ziel vervuld van droefheid. En de Stem van Jehovih kwam tot hem en zei: 
Waarom bent u bedroefd over deze dingen. Moet een God treuren, omdat zijn last lichter wordt 
gemaakt? Zie, op dit ogenblik verheugen zich de Goden en Heren van de Drie-eenheid met grote 
blijdschap vanwege deze grote aanwinsten. Ja, ze hebben niet in de gaten wat voor last zij op hun 
schouders nemen.

5. Maar u moet agenten (waarnemers - vert.) temidden van de Drie-enigen zenden, speciaal naar 
hun hoofdsteden en hun voornaamste koninkrijken.

6. Dus stelde God vele agenten aan, die verschilden van de boodschappers, want zij zouden onder 
het bevel van niemand anders dan God staan. God zei tegen hen: Jullie moeten naar de plaatsen 
gaan die ik voor ieder van jullie vaststel, als reizigers en gasten, zoals jullie verkiezen, om het doen 
en laten van de Drie-enigen gade te slaan, in het bijzonder van de hoofden en leiders, Heren en 
Goden, en hun onderricht en bestuur, en op een voor jullie geschikt moment uit die plaats 
vertrekken en naar hier terugkeren om mijn heilige raad en mijn Heilige Elf in te lichten.

7. En de agenten gingen heen zoals geboden was.
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Over de federatie van de Heilige Geest, genaamd De Drievuldigheid

HOOFDSTUK XX

1. De Heer zei: De drie hemelse koninkrijken Haractu, Eta-shong en Hapsendi van de Drie-enigen 
waren onafhankelijk, maar verbonden wat betreft aanval en verdediging tegen de boosaardige 
Goden Baäl, Dagon, Shulleth, Ashtaroth en anderen van wie de engelonderdanen in slavernij 
gehouden werden, en voor slechte doeleinden.

2. Daarom verklaarden de Drie-enigen dus gezamenlijk de oorlog, opdat de vrede in deze hemelen 
verzekerd zou zijn.

3. Desondanks had elk van de Drie-eenheid de leiding over zijn eigen hemelen en over dat gedeelte 
van de aarde dat door zijn hemelen overdekt werd.

4. Want zij hadden zich zowel de aarde als de hemelen toegeëigend en verdeeld in drie delen, één 
voor elk van hen.

5. Hier volgt dan de geschiedenis van de oorlogen van de Drie-eenheid:

6. Allereerst over Looeamong en de valse Goden die hij omverwierp:

7. Er was een drie-partijen-oorlog aan de gang in hada en op de aarde tussen de engelstrijdkrachten 
van Baäl, Dagon en Ashtaroth, waarbij tien miljard engelen onder hun leiding ingeschakeld waren.

8. Looeamong verklaarde ze allemaal de oorlog en hij bediende zich van acht miljard engelsoldaten.

9. Ashtaroth, de meest wraakzuchtige Godin, had van tevoren honderden miljoenen van haar 
strijdende engelen naar de afvallige joden omlaag gestuurd, om ze aan te zetten tot oorlogen en 
wreedheden onder elkaar in de hoop ze uit te roeien, opdat ze geen onderdanen van Baäl zouden 
worden. En weer andere miljoenen oorlogsengelen had ze gestuurd naar de Perzische steden en naar
de Egyptische steden, Daskrath, Babylon, Gonassah, Tyrus en Romaxain en naar de koningen en 
koninginnen van vele andere grote steden, om ze te inspireren tot het uitsturen van legers om te 
vernietigen, niet slechts de vereerders van Jehovih, maar alle mensen die Baäl, of Dagon of een 
andere God aanbaden.

10. Baäl, op zijn beurt, had honderden miljoenen van zijn oorlogsengelen omlaag naar de aarde 
gestuurd, naar Heleste en de westelijke streken, en eveneens naar de Israëlieten, om de stervelingen 
aan te zetten tot oorlog tegen de oostelijke koninkrijken, in het bijzonder Babylon en Daskrath, twee
machtige steden onder de heerschappij van de Godin Ashtaroth.

11. En de legers van de stervelingen werden voortbewogen door de engellegers, die zij niet zagen; 
de oorlog woedde in het oosten en westen, noorden en zuiden.

12. Looeamong, de Drie-enige, zei: Ik zal ze allebei ruineren. Ik zal een engelstrijdmacht omlaag 
zenden naar de middenkoninkrijken, naar de grote tiran Cyrus. Ik zal de orakels in beslag nemen en 
Cyrus orders geven om tegen Parsi'e op te trekken. Hij moet een verbond sluiten met de Argosiërs 
(Grieken - uitg.).

13. Hatchesan (Medië - uitg.) en Karsoka zullen mijn landen worden. En de steden Hemia en
Babylon, Nine'vah en Gassakad, Hannadan en Saluem zullen zich nooit meer buigen voor Baäl en 
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Ashtaroth.

14. Belus zal van mij zijn, en de steden en tempels van Hina en Maroth (Heliopolis en Bubastis - 
uitg.) en Hovan en Torres en Delfi; en de woonplaatsen van Phires en Somak (Phrygië - uitg,) en 
Macedonië en Thues (Corinthe - uitg.), en de grote orakelhuizen van Myrsilis en Myrsus en Gyges 
en Candawles en Haerkus (Clazomenae - uitg. ) en Simon (Miletus - uitg. ) en Gamma (Minerva - 
uitg.) en Fabiyan (Arion - uitg.) en Sulus (Atys - uitg.) en Craz'ya (Croesus - uitg.) en Wakadya 
(Juno - uitg.) en P'hrid (Phrygië - uitg. ) en Gemnae (Busiris - uitg. ) en Ma'zan en R'hodae .

15. Met geweld zal ik ze in bezit nemen; ja, met geweld verdrijf ik alle andere engelen en Goden. 
En mijn oorlogsengelen zullen deze tempels in bezit nemen, zodat al wie de Goden komt 
raadplegen mijn eigen antwoord zal ontvangen. Ik zal de stervelingen op mijn eigen manier naar de 
oorlog sturen en naar welke plaats ook die ik besluit te onderwerpen of te vernietigen.

16. Evenzeer bedreigend was het gebluf van de Godin Ashtaroth; zij had gezegd: Of ik nu hemel en 
aarde ruïneer interesseert mij niet. Als ik ze niet in bezit kan nemen, zal ik ze vernietigen, zodat 
geen God ze zal bezitten.

17. Tienduizenden miljoenen engelen zal ik in rottende knopen en hellen gooien, in geval ik er niet 
in slaag het helemaal te winnen.

18. Ik zal miljoenen strijdende engelen omlaag sturen naar Xerxes, de Perzische koning, en naar 
zijn koninkrijk, en zij zullen alle mannen, vrouwen en kinderen obsederen tot een roekeloze 
waanzin tegen de Argosiërs (Grieken - uitg,) en de midden en westelijke staten.

19. Ik zal Xerxes voort leiden met het machtigste leger dat er ooit op de aarde heeft bestaan. En zij 
zullen alle steden vernielen, waarheen ze ook marcheren.

20. Want ik zal Xerxes en al de Perzen laten geloven dat zij deze dingen doen voor hun eigen 
voorspoed en glorie, en om hun vijanden te ruïneren.

21. En, nadat Xerxes alle aardse gebieden uitgeplunderd en veroverd heeft, zullen Baäl en al de 
andere Goden uit de orakels en tempels verdreven zijn. Xerxes zal een bevel uitvaardigen dat alle 
andere Goden behalve mij, Ashtaroth, worden afgeschaft.

22. En wanneer ik zodoende stevig op de aarde verankerd ben, zal ik mijn legioenen tegen deze 
nieuwe parvenuachtige God keren, de Drie-enige Looeamong. Ik zal hem in een hel gooien waaruit 
hij nooit meer zal ontsnappen!

23. Dus trok Ashtaroth haar hemelse soldaten samen voor dit grote en roekeloze werk. Want ze had 
haar plannen al laten rijpen zelfs voordat Xerxes de troon van Perzië besteeg. En aangezien in die 
dagen de koning en rijke lieden in al die landen de geesten raadpleegden (de orakels of pythiers - 
uitg.), voor wat betreft alle belangrijke ondernemingen, was het geen moeilijke prestatie voor 
Ashtaroth de miljoenen Perzen te obsederen om haar plan uit te voeren.

24. Derhalve gebood Ashtaroth haar maarschalken om twee miljard engelsoldaten, mannen en 
vrouwen, op te roepen voor het op handen zijnde werk. En toen zij in Neabissa waren aangekomen, 
een hemels gebied in het noorden boven het aardse Afflo'yagga gebergte (Kaukasus - uitg. ) liet ze 
Mateus, haar voornaamste redenaar, namens haarzelf een toespraak voorbereiden om die voor te 
dragen voor de engelsoldaten.

25. Mateus, een voormalige Heer van Osiris negenhonderd jaar voordien, hield nu de toespraak en 
het hiernavolgende is een samenvatting, te weten:
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26. Ik, Godin van al de hemelen en de gehele aarde. Aanschouw mij, Ashtaroth! De aarde en de 
hemelen behoren mij toe, zegt Ashtaroth! Ik kliefde de zon in tweeën; want zij behoort mij toe. Ik 
kliefde de stukken opnieuw; want zij behoorden mij toe. Daarvan schiep ik de sterren en de maan. 
Maar de grote aarde maakte ik tot mijn voetenbank; want zij behoorde mij toe, en zal er immer 
blijven.

27. Ik bevolkte haar geheel met al het levende; zij waren mijn schepping. En jullie behoren mij ook 
toe. Ik bevolkte de sterren en schonk aan hun bewoners grote verrukkingen. En de aarde en mijn 
hemelen waren plaatsen van groot genot. Want ik schonk overvloedig aan al mijn kinderen.

28. Maar de bewoners van de verafgelegen sterren maakten ruzie vanwege een boosaardige God, 
Baäl. En zij verwierpen hem. En hij kwam hierheen om mij en mijn hemelse plaatsen te ruïneren. 
Jullie zijn getuige ervan, mijn geliefden. Ik zou hem kunnen vernietigen met mijn pink. Maar hij is 
uw Godin onwaardig. Aan jullie geef ik de glorie hem gevangen te nemen en in de hel te gooien, en 
hem eeuwig te pijnigen.

29. Maar opdat andere slechte Goden zijn aardse plaatsen niet in bezit nemen, moeten zij ook 
vernietigd worden. Luisteren jullie dus naar het bevel van Ashtaroth, hetgeen luidt, dat jullie omlaag
naar de aarde moeten gaan om de Perzen te obsederen en te inspireren om op te marcheren en alle 
andere mensen op de aarde te vernietigen, te beginnen met het bolwerk van Baäl in Argos, waar hij 
vele subgoden onder zich heeft en waar de Argosiërs (Grieken), die hem niet kennen, hem Zeus 
noemen.

30. En al wie zich dapper betoont onder mijn engelsoldaten, zal ik grote bevordering en glorie 
schenken, en duizenden en miljoenen slaven. Want als Baäl overwonnen en in de hel geworpen is, 
moeten jullie zijn engelslaven grijpen en voor jezelf in bezit nemen, overeenkomstig jullie dappere 
daden.

31. Vervolgens voorzag Ashtaroth haar engeltroepen van officieren en zond hen omlaag naar de 
aarde, en zij werden door de kapiteins en generaals rondom Perzië verspreid. Ze kregen de opdracht
om overdag de leiding te nemen in tegenwoordigheid van de stervelingen en hen tot oorlog tegen 
Argos te inspireren, en om 's nachts bij hen te zijn en geestelijk in dromen en visioenen tegen hen te
praten.

32. En het geschiedde dat Xerxes en het volk, de Perzen, werden aangezet om op weg te gaan en de 
Argosiërs uit te roeien. En koning Xerxes voerde een leger aan van tweeëneenhalf miljoen soldaten.
En zodanig was de inspiratie en obsessie door Ashtaroths engelen, dat zij nog eens tweeëneenhalf 
miljoen Perzen lieten meetrekken met de soldaten van Xerxes. Het totale leger van Xerxes bestond 
dus uit vijf miljoen zielen, hetgeen het grootste leger was dat ooit op de aarde bestaan had of ooit 
zal bestaan.

HOOFDSTUK XXI

1. Baäl, de God van de Argosiërs (de Grieken) riep twee miljard engelstrijders bijeen en na hen 
behoorlijk van officieren voorzien te hebben liet hij hen bijeenkomen in Beth'hagas, een hemels 
onderkoninkrijk boven het Tillag gebergte, in het noorden van Macedonië, en hij zei tegen hen:

2. Aanschouw uw Schepper, die ik ben! Door mijn adem over de aarde werden jullie voortgebracht. 
Ik ben degene die vanouds De'yus (Zeus - uitg.) werd genoemd, de Heer God van hemel en aarde. 
Alle plaatsen zijn mijn plaatsen, alle heerschappij behoort mij toe.
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3. Mijn hemelen gaf ik u als eeuwige erfenis. Maar een slechte Godin, Ashtaroth, is gekomen om u 
te vernietigen.

4. En ze heeft op haar dijen gezworen om u in eindeloze kwellingen te werpen.

5. Zie, ik heb een nieuwe eed gezworen op de zon en de maan en de sterren! Jullie moeten haar 
gevangennemen, en haar en haar engelen in de hel gooien, om daar voor eeuwig te blijven.

6. Want ik wil de hemelen en de aarde reinigen, en zij zullen schoon en vol verrukking zijn.

7. Luister dus naar het bevel van jullie God Baäl, de heerser van hemel en aarde: jullie moeten naar 
de aarde omlaaggaan, naar de Argosiërs en ze obsederen, man, vrouw en kind en ze inspireren tot 
vreselijke daden van bloeddorst en verwoesting en dood tegen de Perzen, die tegen hen optrekken.

8. En terwijl jullie dus zorgen voor de stoffelijke vernietiging van deze boosaardige Godin, zullen 
mijn hemelse scharen onder leiding van Yaawochad, mijn Heer van Agansetha, haar 
engelstrijdkrachten aanvallen in elke hoek van deze hemelen.

9. En zo vlug als haar druja's gevangen worden moeten zij in de hellen van Gotha geworpen 
worden, die ik voor ze gereedgemaakt heb. En al mijn dappere werkers zal ik grote bevordering en 
macht schenken. Jullie zullen dienaren en slaven zonder tal bezitten.

10. Nu gebeurde het dat er vele jaren van oorlog en verwoesting volgden; maar Baäls scharen waren
te machtig voor Ashtaroth. En dus overwon Baäl niet alleen haar engelsoldaten op de aarde, maar 
ook in haar hemelse hoofdstad. En zijn legioenen stormden op haar los en namen haar gevangen. 
Daarop keerden haar eigen engelen zich tegen haar, aangezien ze doorkregen dat zij een bedriegster 
was en niet de Schepper.

11. En zij bonden haar vast en brachten haar en haar Heren en Goden weg naar Toosemmes, een 
hemelse plaats van smerige geuren, in Gotha, en daar bouwden ze een plaats van kwellingen voor 
haar en hen en wierpen hen erin. En ze brachten daar tienduizenden van haar officieren heen en 
wierpen die erin, en ook de geesten van koningen en koninginnen, generaals en kapiteins die haar 
dwepende aanhangers waren geweest en in de strijd gevallen waren, en die nu in chaos verkeerden.

12. Zo eindigde de godheid van Ashtaroth. En zo werden er, willekeurig en onwillekeurig, twee 
miljard engelen in deze hel geworpen.

13. Looeamong, de Drie-enige God zei: Dit is het einde voor nummer één; vervolgens zal Baäl 
ondergaan, en hem zal ik ook in de hel gooien.

14. Wat de stervelingen betreft, de machtige legers van Xerxes bleven niet in leven om naar Perzië 
terug te keren, want ze werden verstrooid en vernietigd. Wat betreft de Argosiërs, zij waren een 
geruïneerd volk.

15. En al die landen waren overdekt met de geesten van de doden, in chaos.

16. Want deze oorlogen hadden vele, vele jaren geduurd.

17. Vervolgens kunt u vernemen over Kabalactes, de Drie-enige God van Vind'yu en haar hemelen.
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Betreffende Kabalactes, de drie-enige, de god van Vind'yu en haar hemelen

HOOFDSTUK XXII

1. Kabalactes zei: Aangezien Vind'yu en haar hemelen voor eeuwig van mij zijn, zal ik er de tijd 
voor nemen en een veilige grondslag leggen. Allereerst zal ik mij een hemelse stad bouwen, 
Haractu, boven het Yammalaga gebergte, twaalf mijl hoog, en de vleugels ervan zullen zich 
uitspreiden, zo wijd als het land Vind'yu.

2. En ik zal mij een hemels paleis in Haractu bouwen en het luisterrijk versieren; en het zal ook 
vleugels hebben aan elke kant; en de vleugels zullen de woningen zijn voor mijn officieren, mijn 
gekozen en heilige raad.

3. En als Haractu dus voltooid is, zal ik bericht sturen naar alle hemelen van de aarde, zeggend: 
Kom en zie Haractu, de hemelse zetel van de Heilige Geest; de meest glorierijke stad van de Heilige
Federatie van de Drie-eenheid.

4. En dan zal mijn legioen van engelsoldaten uittrekken om in mijn hemelen te vechten; en zij 
zullen alle valse Heren en valse Goden die in Vind'yu aanbeden worden uitschakelen. Ik zal ze laten
kiezen uit twee dingen: zich neer te buigen in gehoorzaamheid aan mij en aan de Drie-eenheid en de
Heilige Geest, of: in de hel geworpen te worden.

5. Eén voor één zullen de Goden en tirannen vallen door mijn hand; ik zal ze volkomen en voor 
altijd verdelgen.

6. Daarop bracht Kabalactes zijn hemelse koninkrijk op orde; stelde zijn officieren aan en verdeelde
zijn engelen onder hen, overeenkomstig de hen toegewezen arbeid.

7. En hij bouwde de hemelse stad Haractu, en tooide haar met grote pracht. En hij zorgde voor 
hospitalen voor de zieken en imbecielen, en verzorgingshuizen voor de es'yans, en werkplaatsen 
voor de werklieden, en scholen en colleges voor grote kennis.

8. Kijk, zei hij, ik heb gezorgd voor plaatsen voor de zieken, de onwetenden, de hulpelozen en de 
idioten, zelfs voordat ik mijzelf een paleis verschafte. Hier is een God voor u. Zie, ik ben de dienaar
van de Drie-eenheid, de Vader en de Heilige Geest.

9. Mijn doctrine luidt: Eerst voor anderen te werken, en naderhand voor jezelf. En aangezien jullie 
begrijpen dat mijn doctrine een heilige doctrine is, moeten jullie hem grondvesten, wat er ook 
gebeurt. Want, ofschoon ik goed ben, ben ik ook machtig en majesteitelijk, met grote toorn om het 
kwaad te overwinnen, en gerechtigheid en vrijheid te vestigen.

10. Dit waren nu de hoofdlieden van de stad van Kabalactes, te weten: Pedmon, Laer, Yodava, 
Craosha, Varaga Sin Tse, Karapa (de valse Mithra, Haekiha, Yutobis (de valse Chrishna), Lumbo-
thia, Doravva, Etchwalactcha (de valse Vishnoe), Myrrhes, Sepia, Tidon (de valse Ari),
Onatuhu, Durhea (de valse Durga), Indra, Kali, Hosanne, Wahtissa (de valse Agni), Owella (de 
valse Rana), Gur (de valse Siva), Hiak, Cassavragga (de valae Trimurthi), Hongotha en Ithra. En als
kapiteins: Sarama, Janassa, Anatheia, Thodica en Janurs.

11. Maar al de voorgaanden namen vele valse namen aan, zowel op aarde als in de hemel, zodat 
geen enkele historie onthullen kon wie zij waren, of aan de hand van hun namen kon onderscheiden 
waar hun gebieden lagen.
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12. Kabalactes had tegen zijn hoofden gezegd: Kijk eens, de stervelingen hebben vele favoriete 
namen om te aanbidden. Jullie gaan omlaag naar de aarde, naar Vind'yu, en nemen de tempels voor 
de omgang met de geesten in bezit, en de orakelhuizen en alle soorten plaatsen waar de mensen 
komen om te aanbidden, en deze plaatsen zullen van jullie zijn.

13. En voor welke God of Heer de mensen ook geneigd zijn zich te buigen, nemen jullie de naam 
van die Heer of God aan.

14. Want ik geef jullie deze wet, opdat jullie het land Vind'yu zullen bezitten, niet met nieuwe 
namen maar met de oude, maar dat alles met één doel, en dat is de grondvesting van de Drie-enige 
Godheid 6).

15. Vervolgens maakte Kabalactes Pedmon tot opperbevelhebber van zijn engelsoldaten, en zond ze
met spoed omlaag naar de aarde, naar Vind'yu.

16. Daarna bracht Kabalactes een legermacht van twee miljard engelen op de been om zijn hemelse 
veldslagen te vechten. Over hen kroonde hij Yettaba tot opperheer.

17. Om de hemelse oorlogen aantrekkelijk te maken voegde Kabalactes er nog zes groepen musici 
van een half miljoen per groep aan toe.

18. Ook stelde hij tijden en plaatsen voor toernooien vast, voor optochten en groot praalvertoon.

19. Hij zei: Ik wil niet alleen geducht in macht zijn, maar ook machtig in aantrekkelijkheden boven 
alle andere Goden.

20. Zoals er verteld werd over de oorlogen van Looeamong, precies zo, maar op een andere plaats 
speelde zich de vreselijke strijd af in de hemelen van Kabalactes, en dit manifesteerde zich ook 
onder de stervelingen van Vind'yu.

21. Zo gebeurde het in een paar honderd jaar dat het land alleen nog maar uit puinhopen bestond, 
maar er boven, in elke richting, bevonden zich honderden miljoenen engelen in chaos; dat waren de 
geesten van hen die in de oorlogen gedood waren.

22. Kabalactes zei: Nu zal ik het puin wegruimen en mijn eeuwig gebouw op de aarde oprichten.

23. Zie, ik zal de heilige boeken van de stervelingen op mijn eigen manier omwerken.

24. In deze tekenen wil ik opnieuw bouwen: de triangel, die de drie lichten voorstelt, de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest.

25. Ik wil de tau (stier) opnieuw vestigen als het teken van mijn macht. En omdat mijn hemelen de 
Volmaakt Reinen zijn, zal de tau wit zijn.

26. Het wiel (de juggernaut) zal mijn teken langs de weg zijn.

27. Deze tekenen zullen aan mijn menselijke onderdanen gegeven worden, om voor altijd van hun 
te zijn.

28. En ieder die met mijn symbolen paradeert, zal weten dat zij mijn verbond vormen dat ik met de
stervelingen gesloten heb.
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29. Daarna benoemde Kabalactes twaalfduizend vierhonderd achtentachtig engelen die naar Vind'yu
omlaag moesten gaan om de heilige boeken van de stervelingen te herschrijven.
30. En hij kroonde Gaonaza tot hoofd van de inspirerende scharen.

31. Teneinde de vijf grote boeken te schrijven waren er van voor hun geboorte al vijf stervelingen 
uitverkoren, door de beschermengelen die voor dit doel aangesteld waren.

32. Deze mannen waren: Harritza, om de Avesta te schrijven: Vraghettes, om de Vendidad te 
schrijven; Royhoh, om de Vispered te schrijven; Yathavah, om de Yacna te schrijven en Uzariah om 
de Khordavesta te schrijven.

33. De engelen die door Kabalactes in de hemel waren uitgekozen, werden omlaag gestuurd naar 
deze stervelingen in hun kindsheid, om vanaf de tijd van hun geboorte over hen te waken. En de 
engelen werden in wachten verdeeld die toereikend waren om alle andere engelen weg te houden, 
en om dag en nacht bij hun sterfelijke pupillen te zijn, om in de droom met ze te praten, om ze 
visioenen te geven en goede gewoonten en deugd en waarheid en wijsheid.

34. En het geschiedde dat, toen deze stervelingen volwassen waren en de tijd voor hun werk 
gekomen was, zij als één waren met hun beschermgeesten, en de stem kenden van hun meester 
Kabalactes, die zij door inspiratie Ahura'Mazda noemden, omdat deze naam plezierig was voor de 
stervelingen.

35. Gaonaza, de bevelhebber van de inspirerende scharen, verdeelde de twaalf Lichten van de 
Troon, de engelen die in contact stonden met de vijf stervelingen, twee aan elk van hun behalve aan 
Harritza, en hem gaf hij er vier.

36. En toen dan het schrijven zou beginnen, gebeurde de inspiratie op de volgende manier, dat wil 
zeggen:

37. De schrijver was van tevoren geïnspireerd om 's morgens bij dageraad op zijn post te zijn en alle
dingen gereed te hebben om een half uur voor zonsopgang te gaan schrijven, en totdat de zon 
opkwam verder te schrijven.

38. En de engelen die het contact onderhielden, stonden naast hem en legden de handen op hem. 
Naast deze engelen stond een volgende engel, met de handen op hen; en, na deze stond weer een 
andere, en zo door; via duizend engelen op een rij strekte zich een directe lijn uit naar Haractu, de 
hemelse zetel van Kabalactes. En vanaf de laatste, duizendste engel in de rij waren drie koorden van
es'ean-licht uitgestrekt, omhoog naar de hemelse troon, ja zelfs naar de heilige raad waarvoor het 
hoofd van de tienduizend sprak, zoals tevoren door Kabalactes gelast was. 7)

39. En wanneer het hoofd sprak in de hemel, ging de es van zijn stem omlaag naar de sterveling, die
in aardse bewoordingen weergaf wat er in de hemel gesproken werd.

40. Jehovih heeft gezegd: Twee soorten geestelijke inspiratie heb Ik voor de stervelingen 
geschapen: voor de individuele mens, individuele geesten; maar voor degene die werkt voor de 
verrijzenis, een rij van engelen die zich uitstrekt tot de koninkrijken in de hemel.

41. En als zo'n rij een goed werk dient, verbreek Ik haar niet; maar als het uit zelfzucht gebeurt, zal 
ze vanzelf breken.

42. Zo werden de heilige boeken van Vind'yu geschreven, waarvan de verminkte resten tot op 
vandaag nog bestaan. En afschriften van deze boeken werden geschreven op linnen en op papier en 
op steen; sommige daarvan werden in diverse richtingen over Vind'yu verspreid.
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43. In zevenentachtig jaar voltooide Kabalactes de heilige boeken, waarna hij de inspirerende 
scharen afdankte.

44. Tot dusver had Kabalactes negen miljoen mannen, vrouwen en kinderen in de oorlogen 
vernietigd. Ook had hij vierduizend heidense tempels verwoest, en meer dan driehonderd steden. En
hij verbood ruim tweehonderd talen en verbande tweeënzestighonderd valse Heren.

45. Eveneens gebood hij dat alle talen in het vervolg moesten worden samengesteld uit het Vedisch, 
Yi'ha en Zend, waaruit het Sanskriet ontstond zoals het is tot op vandaag.

46. Vervolgens kunt u horen over de Drie-enige God Ennochissa van de hemelse plaats Eta-shong, 
boven Chine'ya.

HOOFDSTUK XXIII

1. Ennochissa zei: In overeenstemming met de luister van een koninkrijk wordt de heerser daarvan 
verheerlijkt; dat is wat ik te weten ben gekomen. Dus moet Eta-shong alle andere hemelse plaatsen 
te boven gaan. Dit sprak hij in bijzijn van zijn Heren.

2. Vazista zei: Uw Heren delen dezelfde mening. Wat Looeamong en Kabalactes betreft, die zijn 
meer gericht op de aardse aangelegenheden dan op die van de hemel.

3. Ennochissa besteedde er tweehonderd jaar aan om zijn hemelse stad Eta-shong te bouwen en te 
verfraaien en daarvoor had hij meer dan twee miljard slaven in dienst.

4. En wat zijn hemelse paleis betreft, en het paleis van zijn heilige raad, een dergelijke pracht en 
staatsie hadden nog nooit eerder bestaan in een van de lagere hemelen.

5. De ring van vuurkolommen, ten getale van een miljoen, was gelijk aan de halve breedte van het 
land Chine'ya. Voor zijn paleis stonden vierhonderdduizend bogen en pilaren, en naar de voet van 
de troon leidden zeventig traptreden, met een breedte van duizend lengtes (van een man - uitg.). 
Voor de bogen bevond zich een arena van vierduizend lengtes in doorsnee, en deze werd opgesierd 
door honderdduizend fonteinen van vuur en water. Op de muren en bogen bevonden zich hier en 
daar hangende bloementuinen en draperieën van goud en zilver.

6. En wat betreft de uitvoering die ten toon gespreid werd, die was zo fraai dat geen enkele taal 
daarover een idee kan overbrengen op het menselijk verstand, behalve dan, het dient gezegd te 
worden, dat alles werd uitgebeeld dat op de aarde en in de hemelen daarvan bestaat.

7. De officieren van het paleis, die in de graad beneden de heilige raad, de Heren, maarschalken en 
griffiers stonden, waren generaals, kapiteins, inspecteur-opzieners, ontvangers en bouwers, en zij 
stonden allemaal boven graad negentig.

8. In de arena van het paleis werden een half miljoen es'enaurs en trompettisten gehandhaafd, 
alsmede vier miljoen vuur- en waterdienaren, en drie miljoen lastdragers, en behalve hen waren er 
nog zes miljoen leveranciers en bedienden.

9. Alleen de officieren met een rang konden de arena oversteken of de bogen opgericht naderen; al 
de anderen moesten op hun buik kruipen om de troon te benaderen, en onderwijl gebeden opzeggen.

Oahspe - Gods Boek van Eskra is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1152 - 1284



10. Ofschoon de andere Drie-enigen grote hoofdsteden en paleizen bezaten, waren ze niet te 
vergelijken met die van Ennochissa.

11. Zo werkte deze Drie-enige, zelfs tot verwaarlozing van zijn aardse gebieden.

12. En het geschiedde dat God, de Zoon van Jehovih in Paradijs, het zaad van het geloof zaaide in 
Chine'ya, ten gunste van de Schepper. Zodat tegen het einde van tweehonderd jaar nagenoeg al de 
geesten van de doden niet naar de Drie-enige gingen, maar naar God in Paradijs.

13. En Gods engelzendelingen begaven zich in het hemelse koninkrijk van deze Drie-enige en 
wonnen vele bekeerlingen voor Jehovih.

14. Zodat Ennochissa inderdaad ontdekte dat zijn hemelse koninkrijk terrein ging verliezen.

15. Daarop besloot hij tot oorlog over te gaan en alle stervelingen in Chine'ya die de Grote Geest 
vereerden, uit te roeien. En ook besloot hij om alle engelen die in Jehovih geloofden, of die 
zendelingen voor het koninkrijk van God waren, uit zijn hemelen te verdrijven.

16. Van al de Drie-enigen was Ennochissa dus de eerste die Jehovih de oorlog verklaarde, hetgeen 
precies het tegengestelde was van zijn eigen verklaringen toen de Federatie aanvankelijk gevormd 
werd.

17. Vanaf deze tijd werd Ennochissa door de Faithists in de hemel een valse God genoemd.

18. Tot nog toe hadden de andere twee Drie-enigen eerder voor Jehovih gestreden dan tegen Hem.

19. Hierna kenden zowel de stervelingen als de engelen in Chine'ya geen vrede meer. En als er geen
oorlog bestond tussen twee of meer steden of staten en de mensen waren volgelingen van Jehovih, 
obsedeerde Ennochissa met zijn honderden miljoenen oorlogsengelen die stervelingen en stortte ze 
in de oorlog, om ze elkaar te laten vernietigen.

20. Keert u zich nu af van deze taferelen van verschrikking en verneem over het koninkrijk van 
God, Jehovih's Zoon.

Over het werk van god, de zoon van Jehovih

HOOFDSTUK XXIV

1. Sakaya werd geboren in Hagotha, in de provincie Nao'wan, aan de grens van Nepal; maar omdat 
zijn geboorte was voorspeld door de Faithist-profeten en dat hij de doctrines van Capilya opnieuw 
zou vestigen, werd zijn geboorteplaats naderhand Capilya'wahtu genoemd.

2. Sakaya's vader heette Metanga en hij was uit het twaalfde geslacht van Suddhodana (dat wil 
zeggen van zuiver plantaardig voedsel). Gedurende die tijd werd door geen van zijn voorouders vis 
of vlees gegeten, of iets dat de levensadem ademde.

3. Metanga was zeer oud toen Sakaya werd geboren, maar de vrouw van Metanga was slechts 
vijftien jaar oud; daarom gaven de mensen het kind de bijnaam Sramana Gotama, hetgeen betekent: 
zonder hartstocht van de vader en moeder.
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4. Metanga was de Hoge Vader (koning - uitg.) van de provincie Nao'wan; derhalve werd Sakaya 
als prins geboren, zoals door Jehovih in de hemel geboden was dat hij zijn zou. Daarover zei Hij: 
Degene die Ik zal verwekken moet de glorie van de aarde voor zich hebben, en hij zal zo geleerd 
opgroeien als een koning en een priester, en hij zal vrede en goede wil op aarde hervestigen.

5. Nu waren er in Vind'yu vierhonderd jaar lang bloedige tijden geweest, en in die tijd had een 
strijdende sekte die zich valselijk brahmanen noemde, het land onder de voet gelopen met zwaard 
en speer, lans en vuur, de tempels, orakels en talen vernietigend.

6. Dit waren de verwoestingen, zoals eerder vermeld, die door de God Kabalactes veroorzaakt 
waren en waarvan de stervelingen veronderstelden dat zij onder de God Brahma stonden.

7. God, de Zoon van Jehovih, had tegen Etchessa gezegd, de hoofd beschermengel van Sakaya: U 
moet ervoor zorgen dat uw pupil het brahmanisme, het ascetisme en alle andere religies leert 
kennen.

8. Op die manier werd Sakaya onderwezen; en op twaalfjarige leeftijd legde hij de gelofte voor het 
brahmanisme af.

9. Op zijn vijftiende verlangde hij ernaar de toestand van extase te verkrijgen en sloot zich aan bij 
een groepje van zeven Brahmaanse priesters, en hij trok gedurende drie jaar met de bedelnap rond; 
hij bedelde voor de armen, leefde als de armen, en vastte, bad en studeerde met zijn leraren en 
priesters.

10. En gedurende nog vier jaar ontzegde hij zichzelf het spreken, behalve tot de Heilige Geest, en 
woonde buiten de deur, dag en nacht.

11. Maar Jehovih stond niet toe dat de toestand van extase voor Sakaya kwam. En op zekere nacht 
sprak zijn beschermengel Etchessa tegen hem in een droom, en hij zei:

12. Zie, Ik ben Jehovih, en niet de Heilige Geest! Ja, Ik ben een werkelijke Persoon! En Eeuwig 
Tegenwoordig! Waarom hebt u Mij opzij gezet? Schiep Ik u niet levend, en maakte Ik u ook niet tot 
een persoon? U werd geboren uit het ras van Suddhodana. Uw werk bestaat er niet uit de toestand 
van extase voor uzelf te zoeken, hetgeen egoïstisch is, maar om Mijn licht op de aarde te 
hernieuwen.

13. Geef dus dit hoogst nutteloze leven van biddend rondtrekken op en keer terug naar het huis van 
uw vader en neem een vrouw. Want hoe kunt u de wijsheid van de aarde verwerven zonder een 
echtgenoot en vader te worden?
14. Sakaya ontwaakte en herinnerde zich zijn droom, en hij vertelde het zijn priesters en vroeg hen 
naar de betekenis ervan. En zij zeiden tegen hem: Dit was geen droom, maar de stem van satan; zet 
het van u af.

15. Maar Sakaya was meer van zijn droom overtuigd dan van zijn priesters; en daarom gaf hij het 
vasten en bidden op en ging terug naar het huis van zijn vader. Hij zei: Vader, u bent wijs op de 
manier van uw generaties. Voortaan wil ik geen priester meer zijn, noch in feite een brahmaan, wat 
dat betreft, maar uw doctrines volgen die meer uit daden dan uit woorden bestaan. U zult dus een 
vrouw voor mij uitzoeken, want ik wil trouwen en vader worden.

16. Zo trouwde Sakaya, en zijn vrouw schonk hem een zoon. Toen hij naar het kind keek, zei hij: Jij
bent de grootste van de vermaningen.

17. Vanwege het vreemde leven dat Sakaya geleid had, een prins zijnde, was hij het wonder van de 
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stad Hagotha, en hij was heel geliefd bij het volk, speciaal bij de armen, want zijn bedelnap had hen
vaak van de honger gered.

18. Toen het dus bekend raakte dat hij vader geworden was, kwamen er duizenden armen voor het 
koninklijk paleis, en ze zongen lofliederen voor Sakaya en zijn kind en vrouw. En de arme vrouwen
droegen kleine kinderen op de armen. Toen Sakaya de kleintjes zag, barstte hij in tranen uit en 
kwam naar buiten, voor de menigte en hij sprak hen toe:

19. Op deze dag heb ik gezondigd tegen de hemel en de aarde! Kijk naar mijn tranen! Waren het 
maar bloeddruppels die ik vergieten kon om jullie goed te doen! Want ik heb naar mijn eigen zoon 
gekeken, en zei in mijn hart: Deze is van mij! En ik dacht erover na dat mijn zoon als prins geboren 
is en zonder armoede; maar ik dacht niet aan deze grote menigte baby's, die niet verzekerd zijn 
tegen verhongeren.

20. Waarom zal ik dan blijven bij iemand die welgesteld is, en mijzelf verzadigen aan het gemak en 
de zelfzuchtige genoegens van mijn eigen huis? En deze menigte van baby's overlaten aan de 
risico's van een onzeker bestaan?

21. Heeft Sakaya geen groter hart dan dit? Heb ik enig recht om meer kinderen op de wereld te 
zetten voordat ik heb gezorgd voor een solide geluk voor hen die reeds geboren zijn? Wat betekent 
mijn gezin in mijn koninkrijk, al zou ik het land van Yaganosa tot aan de oceaan verkrijgen, indien 
dit branden in mijn eigen ziel niet ophoudt, maar het tot in eeuwigheid uitroept: Genees de zieke 
aarde!

22. Vanaf deze tijd kom ik met u overeen, Gij Al Licht, om heel de aarde op te geven en U te 
dienen! De dieren kunnen jongen voortbrengen en ze zetten hun zinnen alleen op hun eigen 
nakomelingen! Uw Licht beweegt mij tot een edeler handelwijze!

23. Op deze dag laat ik de aarde en de hartstochten voor aardse dingen varen; ik wil Uw Zoon zijn, 
O Jehovih! En voortaan al mijn dagen werken op de aarde om Uw overvloedige nageslacht te 
verbeteren! Kijk eens naar deze kleine baby's die naar mij zijn toegestuurd, met Uw glimlach, O 
Jehovih, op hun onschuldige gezichtjes! Ze roepen naar me: Help! Help!

HOOFDSTUK XXV

1. Thoanactus, het engelhoofd van de loo'is die Sakaya voortbrachten, zag de vastberadenheid van 
Sakaya en hij vertrok onmiddellijk naar Paradijs, naar God op de troon, om de opdracht van Jehovih
te ontvangen en een Iijn van es'ean-licht naar de sterfelijke sfeer te vestigen.

2. En daarop liet God door zijn officieren de hoogste graden uit de vrijwilligers uitkiezen en hen 
opstellen in een lijn van licht omlaag naar de aarde, naar Sakaya, opdat de stem van God en van zijn
Heilige Elf door Sakaya zou kunnen spreken, met de wijsheid van Jehovih. De scharen zouden 
onder leiding staan van Thoanactus.

3. De loo'is, ten getale van een miljoen, werden eveneens naar hun plaatsen in de Iijn ontboden; en 
in vijf dagen tijd werd het licht van de troon van God verenigd met de ziel van Sakaya, en begon hij
te prediken, ja zelfs vanaf het bordes van het paleis van de koning, zijn vader.

4. Inmiddels inspireerden de loo'is van de scharen van Thoanactus hun sterfelijke pupillen, de 
mannen en vrouwen die op de wereld geboren waren om discipelen en volgelingen te worden van 
Sakaya, om naar hem toe te gaan.
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5. En het geschiedde weldra dat zich in Sakaya's geboortestad mannen en vrouwen verzamelden om
hem te horen prediken. Zodat de mensen tegen elkaar zeiden: Een dergelijke komst van 
vreemdelingen bewijst dat de Grote Geest met Sakaya is. dwaasheid geweest ben, dienen jullie 
verstandig te zijn door niet mijn vroegere voetstappen na te volgen.

10. In mijn jeugd werd ik bezield om de ellende, zorgen en kwellingen van de stervelingen te zien. 
En ik riep het uit tot Ahura'Mazda, zoals de priesters mij voorgeschreven hadden, om een veilige 
weg te vinden om goed te doen in de wereld.

11. Maar in de legenden van de Ouden zag ik, dat Capilya en Brahma en Zarathoestra door tekenen 
en wonderen begeleid werden. Dus bedroefde het mij geen tekenen en wonderen te verkrijgen.

12. U weet de rest. Ik vastte en bad en pijnigde mijn vlees, om de aarde in mijn ogen 
weerzinwekkend te maken, precies volgens de regels van de Brahmaanse priesters.

13. Maar er kwam niets meer tot mij dan tot de gewoonste magiër.

14. Daarom verklaar ik u dat ik afstand heb gedaan van brahmanisme en ascetisme, en de 
Zarathoestrische religie heb aangenomen, hetgeen betekent dat goede werken de enige redding zijn.

15. Te weten wat goede werken zijn, en die aan te wenden voor de bewoners van de aarde, behoort 
de voornaamste studie van een prediker te zijn.

16. En, aangezien de meeste misdaad en ellende voortkomt uit armoede, en vanwege de 
verdeeldheid van de zaken van de mensen, is het verstandig om eerst een remedie tegen de armoede
te bedenken, en ten tweede, iets dat aantrekkelijk is om een broederschap onder de mensen tot stand
te brengen.

17. Om dit te volbrengen is het hoogste en beste plan, zoals Capilya onderwees, het samengaan van 
families van tientallen en twintigtallen en honderden en duizenden, met rab'bahs (priesters) voor 
ieder.

18. In deze families zal er noch koop noch verkoop zijn, noch eigendomsrecht, noch verdelingen, 
noch kasten, noch voorrechten van de een boven de ander, noch rijk noch arm.

19. Toen men Sakaya vroeg: Hoe staat het met degenen die vlug kunnen werken, en sterk zijn, en 
veel kunnen volbrengen, zullen zij niet de voorkeur genieten boven degenen die weinig produceren?

20. Sakaya zei: Een zeker iemand had twee zoons, de een was sterk en de ander zwak en toch 
maakte de vader in zijn testament geen onderscheid tussen zijn zoons. Handelde hij dan 
rechtvaardig?

21. Zij zeiden: Een zeer rechtvaardige vader.

22. Sakaya zei: Zo verklaar ik u de Ormazdische wet; om elkaar alle benodigde dingen te geven, en 
zonder onderscheid wat betreft sterkte, of wat betreft deskundigheid.
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Sakaya's leerstellingen

HOOFDSTUK XXVI

1. Sakaya zei: U kunt zich niet verenigen met alle mensen; want velen hebben een andere voorkeur 
en gewoonte.

2. Niettemin, weiger niet alle samengaan om deze reden, want er zijn degenen die met u 
overeenstemmen. En degenen die niet bij u passen zijn niettemin verenigbaar met anderen.

6. Het hiernavolgende is de kern van de doctrines die door Sakaya gepredikt werden; het opnieuw 
vestigen van de Zarathoestrische wet, dat wil zeggen:

7. Ik ben maar een man; aanbid mij niet. Ook moeten jullie mij niet om mijn woorden eer bewijzen;
want het zijn in feite niet mijn woorden.

8. Al de wijze woorden van de mensen zijn de opeenstapeling van voorafgaande dingen; er is niets 
nieuws. Ook ik verkondig geen nieuwe doctrine of nieuwe riten en ceremoniën.

9. Integendeel, ik beleid openlijk mijn dwaasheden tegenover u. Voor zover ik een voorbeeld van

3. Ormazd heeft een groot gebied geschapen; Zijn mensen zijn talrijk, en er zijn er velen in de 
wereld die zo gelijk aan anderen zijn, dat ze in alle dingen als één zijn.

4. Kiest u diegenen, en als u één bent met elkaar, zo bent u één met de Schepper.

5. Maar het meest van alles zullen deugd en nijverheid en goede werken in de wereld komen door 
de voorbeelden, die u de jongeren voorhoudt. Het is beter uw boze bui te verbergen en te 
onderdrukken in bijzijn van de jongeren, dan een hele staat door wapengeweld te veroveren.

6. De jongeren zijn uw engelen die u door de Schepper gegeven zijn; en u bent hun Goden. Bedenk 
u dan, wat voor soort koninkrijk u grootbrengt.

7. Geluk op aarde wordt beantwoord door geluk in de hemel; en datgene wat geplant wordt op 
aarde, wordt geoogst in de hemel.

8. Betreffende liefdadigheid: Ik zeg dat het goed is om de bedelnap op te nemen, en rond te gaan 
om voor de armen te bedelen; en toch, in één adem zeg ik dat het een kwaad is.

9. Dit heb ik ontdekt over alle liefdadigheid; het kent twee grote kwalijkheden: ten eerste vleit het 
degene die geeft, dat hij een goed werk heeft verricht, en dat is een nadeel voor zijn eigen ziel; ten 
tweede: liefdadigheid schaadt de armen, want het vernietigt de mannelijkheid, en geeft goede kaste 
aan een bedelaar.

10. Ofschoon dit koninkrijk gevuld is met ziekenhuizen en huizen van liefdadigheid, is het 
niettemin vrij van zwervers en hulpelozen.

11. En hoewel u duizend huizen voor de armen bouwt en ze tevens voedt, zult u er toch net zoveel 
hebben die nog steeds onverzorgd zijn als wanneer er maar één armenhuis was.

12. De wet is onveranderlijk in de hemel en op aarde, dat, wat u ook verzorgt, zal groeien.
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13. Ook verklaar ik u een even strenge wet, die luidt: dat als u niets doet om de bedroefden, de 
ellendigen en hulpelozen goed te doen, u niet ontkomen kunt aan de verdoemenis van aarde en 
hemel.

14. Om dit te verhelpen komt het op u neer om in de samenleving zelf een remedie te vinden, 
waardoor er geen rijken en geen armen zullen zijn.

15. Want het is ook wet, dat waar er rijken zijn, er armen moeten zijn. Waar meesters zijn, daar 
moeten dienaren zijn.

16. Waarin de rijke man een zondaar is in de ogen van hemel en aarde, zelfs meer dan de arme man.

17. Sommige van hen vroegen aan Sakaya: Veronderstel dat een rijke man geen voedsel geeft aan 
de armen en hulpelozen, maar hij verschaft werk aan een duizendtal ingehuurde dienaren; is hij dan 
niet goed?

18. Sakaya zei: Een man mag dan zijn vee voeren, voor de zieken zorgen, maar hen toch als vee 
behandelen. En hij die dit zijn broeders en zusters aandoet; op die man ligt de vloek van de 
Schepper.

19. Maar als hij opgeeft wat hij heeft, en zich maakt tot een vader over hen, door zich te 
ontwikkelen tot mannelijkheid en wijsheid en deugd, dan zijn zijn liefdadigheden als een deugd.

20. Wat iemand ook doet, waarbij zijn eigen ego invloed krijgt over anderen, die persoon geeft 
aanstoot in het oog van Jehovih (Ormazd).

21. Maar toch zijn deze dingen niet nieuw in de wereld; het waren de doctrines van de Ouden. En 
vandaag prediken de Brahmaanse priesters ze in talen die u niet verstaat. Zie, ik scheid me af van 
hun talen en predik de waarheid in uw moedertaal, en het klinkt nieuw voor u.

22. Ik heb het geprobeerd, en voor mijzelf bewezen, en ik verklaar het aan u dat prediken alleen van
weinig nut is in de wereld. Gesproken woorden zijn als een zuchtje wind. Zij waaien weg. 
Geschreven woorden liggen in de stilte; ze zijn dood.

23. Ik ben niet gekomen om te preken, noch om een nieuwe orde van prediking op te bouwen, maar 
om een praktijk in het leven te grondvesten waardoor misdaad en ellende en hongersnood kunnen 
worden afgewend.

24. Capilya overdekte de aarde met families van gemeenschappen en de aarde werd als een tuin, rijk
van vruchten en bloemen. De armoede werd weggenomen van dit land. Daarna kwamen er wrede 
oorlogen en vernietiging van de harmonie en kennis.

HOOFDSTUK XXVII

1. Reiniging is de eerste wet die ik u geef, en hij is dezelfde als bij de Ouden, waarin:

2. U niet het vlees zult eten van welk schepsel dan ook dat de levensadem geademd heeft; noch van 
de vis die leefde in het water of onder het water.

3. U iedere dag eenmaal zult baden van de kruin van het hoofd tot de zool van de voeten. En voor 
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het baden zult u zeggen: Voor Uw aangezicht, O Jehovih (Ormazd) wil ik het vuil van mijn lichaam 
en het kwaad uit mijn geest wegdoen. En na het baden zult u zeggen: Zoals ik met het water de 
uitwendige mens heb schoongewassen, helpt U mij, O Jehovih, mijn geest schoon te maken.

4. In de morgen, wanneer u wakker bent geworden, zult u zeggen: Help mij, O Jehovih, om mijn 
gedachten zuiver te houden vandaag; en mijn ziel vol van liefde en tederheid.

5. In de avond, voor het slapen, zult u zeggen: O Jehovih, help mijn minder belaste geest de wegen 
van Uw rechtvaardig oordeel te zien, terwijl mijn stoffelijk lichaam slaapt.

6. Zonder reinheid kan geen mens de Schepper zien; met reinheid kunnen alle mensen Hem zien, en
Hem horen.

7. Het is gemakkelijker om het stoffelijke lichaam te reinigen dan het geestelijke. Want dieet en 
baden kunnen het eerstgenoemde volbrengen, maar voor de ziel zijn zuivere gedachten vereist.

8. Een man kan schoon zijn wat het vlees betreft; maar als hij onreine gedachten koestert, is hij 
onrein in de geest. Al wie wreedaardig of ten onrechte over zijn buurman spreekt, is onrein in de 
geest. Als hij over de tekortkomingen en bedriegerijen van zijn buren spreekt, is hij onrein in de 
geest.

9. Daarentegen is loutering, het eerst van alles, de eerste wet van iemands eigen zelf.

10. De tweede wet is, na gelouterd te zijn, om er voortdurend naar te streven goed aan anderen te 
doen.

11. Sommigen uit de menigte vroegen: Wat bedoelt u, met goed aan anderen te doen?

12. Sakaya zei: Door anderen te inspireren tot reinheid als eerste; en vervolgens het verkrijgen van 
de (eigen) persoonlijkheid. Er werd gezegd, sinds onheugelijke tijden, dat het helpen van de armen, 
hen te geven, hen te dienen, het doen van goede werken voor anderen betekent. Maar ik zeg tot u, 
dat dit maar de halve weg is naar datgene wat goed is. Want u moet hen niet alleen helpen, maar 
naar hen toegaan en ze onderwijzen hoe ze zichzelf moeten helpen. Dat betekent goeddoen voor 
anderen.

13. Er werd gezegd: Al wie de ritus van de priester opzegt en dagelijks een bepaald aantal gebeden 
herhaalt, verricht een goed werk. Maar ik zeg tot u, dat al wie iemand leert om gebeden uit zichzelf 
te bedenken, een groter goed gedaan heeft.

14. Iemand op de weg te plaatsen, om voor zijn eigen redding te zorgen, dat is het beste goede 
werk. Terwijl u afhankelijk bent geweest van de priesters, om voor u te bidden, kom ik om u te 
leren voor uzelf te bidden.

15. De derde wet luidt: Het ego te verloochenen; bereidwillig van hart te zijn om de eigen 
verlangens, bezittingen en meningen op te offeren omwille van de vrede en het welzijn van de 
familie. Dit is de meest moeilijke wet. Want de zelfzuchtigheid van de mens laat hem zeggen: Ik 
houd zoveel van de vrijheid. Laat mij de dictator zijn, en volgt u mijn besluiten op.

16. Zonder dit kwaad onder de mensen konden zij in vrede samenwonen, op de hele wereld.

17. De vierde wet luidt: Alle mensen lief te hebben, mannen, vrouwen en kinderen, als broeders en 
zusters.
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18. De vijfde wet luidt: Kwaad met goed te vergelden; genoegen te schenken aan degenen die pijn 
veroorzaken.

19. Deze dingen in praktijk te brengen, alle dingen gemeenschappelijk te bezitten, is voldoende 
voor de verlossing van de wereld uit duisternis, oorlog en kwaad, voor vrede en licht en geluk voor 
al wat leeft.

HOOFDSTUK XXVIII

1. Sakaya zei: Zonder riten en ceremoniën is een volk als een verzameling musici die allemaal een 
andere melodie spelen.

2. Zonder geloften aan algemene regels is een gemeenschap als een boerderij zonder hekken, waar 
het vee rondzwerft en de oogst vernielt.

3. Twee dingen zijn in het oog vallend voor alle mensen, waarover het onnodig is te redetwisten: 
Licht en Duisternis. Of ge het Licht nu Eolin, Ormazd, God of Sudga noemt, doet er weinig toe, 
mits het idee dat wordt uitgedrukt, betrekking heeft op datgene wat HET HOOGSTE IS DAT MEN 
ZICH KAN VOORSTELLEN, DIE EEUWIG TEGENWOORDIG is, en de Persoon is van waaruit 
alle personen ontsprongen. En of ge de duisternis nu ZONDE, of KWAAD of SATAN noemt, dat 
doet er weinig toe, mits het idee dat wordt uitgedrukt datgene is wat het uiterst tegengestelde is van 
licht.

4. Zonder deze beide entiteiten voor ogen, om de ene te mijden en de andere na te streven, is een 
gemeenschap als renpaarden die een prijs willen winnen door in cirkels rond te rennen, in plaats van
een goed verzorgde baan te volgen.

5. Breng geen man of vrouw in de familie alvorens er plechtig beloofd is de Al Persoon, Jehovih 
(Ormazd) te dienen, met een geheel bereidwillig hart.

6. Wees behoedzaam, om satan en zijn afgezanten te vermijden.

7. En wanneer u bijeengekomen bent, kiest u de oudste, wijste en beste man als vader van de 
familie (gemeenschap).

8. Als er kwesties rijzen om te bespreken, dan moet degene die erover spreekt dit doen in de richting
van het licht, en niet van de duisternis.

9. Toen hem hierover om nadere uitleg werd gevraagd, zei Sakaya:

10. Er zijn twee vormen van bespreking voor alle mensen: de één is om licht te geven, en de ander 
is om de tegenpartij te beledigen. De eerste is uit Jehovih, de tweede is satans methode. In de 
familiebespreking zal de laatste methode niet worden toegelaten door de vader (rab'bah - uitg.).

11. Nadat de bespreking geëindigd is, zal de rab'hah beslissen overeenkomstig het licht van de 
Vader dat in hem is.

12. Op dit punt vroeg men Sakaya: Waarom geen beslissing volgens de stem van de meerderheid?

13. Sakaya zei: Dat is het lagere licht, het is slechts het licht van de mensen.
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14. Want ik verklaar u, dat u niet Jehovih én de mensen kunt dienen. Het is een plicht van iedere 
man in de gemeenschap, die deelneemt aan de bespreking, om vanuit het hogere licht te spreken 
zoals hij het waarneemt, zonder zich te bekommeren om politiek of gevolgen. En dezelfde wet zal 
bindend zijn voor de rab'bah; en ofschoon negen van de tien mannen voor de andere weg kiezen, zal
toch het besluit van de rab'bah boven al de anderen staan.

15. Wanneer de bespreking zich tegen de riten en ceremoniën keert, die de gemeenschap misschien 
wil aannemen, of de muziek, of de discipline betreffende begrafenissen, huwelijksvoltrekkingen of 
geboorten, moeten de sprekers eraan denken dat een familie is samengesteld uit oud en jong; uit 
bezadigden en humoristen; en dat elk talent wordt geschapen voor de glorie van het geheel, en voor 
de glorie van de Schepper; en zij dienen hun begrip te vergroten, om het geheel te omvatten. Denk 
eraan, het is gemakkelijker naast een stier te lopen en hem op zijn weg te laten keren, dan tegen 
hem in te gaan met dezelfde bedoeling.

16. De ene mens heeft plezier in de offerande (eredienst) door in de handen te klappen en te dansen;
een ander in poëzie, een volgende in zingen en weer een ander in een stil gebed. En toch geniet de 
een niet de voorkeur boven de ander in het oog van Hem die hen schiep, want zij vormen het werk 
van Zijn eigen handen.

17. Houd er dan rekening mee dat u zorgt voor een tijd en plaats in de gemeenschap voor hen 
allemaal, volgens hun eigen manier, en hen heilig geleidt. Want als u ernaar streeft hen te binden die
uitbundig van geest zijn, om niet te dansen en in de handen te klappen, zullen ze een uitweg zoeken 
in het geheim en met een slechte bedoeling.

18. Hierin zijn de Brahmaanse priesters helpers en handlangers geweest van de huizen van ontucht 
en dronkenschap en losbandigheid; want ze hebben getracht u tot asceten te maken door uw 
natuurlijke talenten uit te roeien.

HOOFDSTUK XXIX

1. Sakaya zei: Werkelijk, ik verklaar u iets nieuws dat echter al oud was, duizenden jaren geleden:

2. Dat religie niets meer of minder is dan riten en ceremoniën in de discipline van een 
gemeenschap. Zoals een legermacht van soldaten getraind wordt door zijn kapiteins, wanneer 
bepaalde bevelen en manoeuvres de soldaten doen handelen als een eenheid in beweging, zo wordt 
de religie in een gemeenschap door middel van riten en ceremoniën gemaakt tot een eenheid om 
werken van liefdadigheid en harmonie, liefde en gerechtigheid uit te dragen.

3. En ieder lid van een gemeenschap, die geen deelneemt aan zijn religie, is als een leegloper die 
zich mengt onder een compagnie soldaten, waar zijn aanwezigheid neigt tot het kwade.

4. De Brahmaanse priesters trekken predikend rond, zingend en biddend voor het publiek, groot 
vertoon opvoerend in de tempels; maar niemand van ze brengt in praktijk wat ze belijden.

5. Trek lering uit deze euveldaden, om goed te doen; ten eerste, door alleen in families te leven waar
al de leden in praktijk brengen wat ze belijden.

6. Zoals het ervoor staat, is het wel makkelijk om te preken en het religie te noemen; maar de 
vruchten moeten afgemeten worden naar de stad of de staat die gered wordt van de zonde. Wie, van 
al de priesters in de tempel, kan dan zeggen: hier is een gemeenschap die van de zonde is gered!
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7. Als ze hier niet toe in staat zijn, dan zijn ze zelf huichelaars en godslasteraars.

8. Satan roept vanuit een donkere hoek en zegt: Blijven jullie in de slechte wereld en doordring de 
hele massa.

9. Nogmaals roept hij vanuit een donkere hoek en zegt: Verlaat de slechte wereld, en leef als een 
asceet, bid alleen, leef alleen.

10. Wederom roept hij uit een donkere hoek en zegt: U en uw vrienden zijn te zuiver om u in te 
laten met de wereld; ga weg in 't geheim en laat de wereld aan zichzelf over.

11. Nu zeg ik tegen u: Doe geen van die dingen; en in één adem zeg ik: doe ze allemaal.

12. Laat uw gemeenschap in de wereld blijven, opdat het een aantoonbaar voorbeeld kan zijn dat 
liefde, vrede, overvloed en geluk mogelijk zijn op de aarde. Laat de gemeenschap voldoende 
ascetisch zijn om de gelukzalige staat te verwerven, hetgeen de triomf van de geest is over het 
vlees.

13. En, wat betreft het derde probleem, neem geen deel aan het bestuur van de mensen, van 
koningen of koninginnen. Ook moet u niet voor hen vechten, noch tegen hen.

14. Want zij leven onder de lagere wet; maar u zult leven onder de wet van Jehovih zoals Hij 
spreekt tot de ziel van de mens.

15. Ook zult ge geen koningen of koninginnen hebben; zij behoren bij de wereldlijke mensen.

16. Ten laatste, en boven alle dingen, leef niet voor de stoffelijke mens, maar voor de geestelijke 
mens; denk eraan dat u nog niet geboren bent, maar in de kiem bestaat en uzelf vormt voor het 
eeuwige leven.

17. Al wie de hogere wet niet in praktijk brengt, zal niet aan de kwellingen van de hel ontkomen; 
maar al wie volgens de hogere wet leeft zal doorgaan naar Nirvania, waar Goden en Godinnen van 
oneindig licht wonen.

18. Vlei uzelf er niet mee dat u opeens de hele wereld zult hervormen. U kunt op zijn hoogst maar 
een armslengte bereiken.

19. Drie doctrines zijn er geweest, zijn er nu en zullen er altijd op de aarde zijn; dat zijn: ten eerste, 
de Faithists, die de Al Persoon, de Eeuwig Tegenwoordige kennen; ten tweede, de 
afgodenvereerders, die de Schepper tot een man in de hemel maken, en niet aanwezig, maar bij 
volmacht van bepaalde wetten; en ten derde, de ongelovigen, die in niets geloven dat zij niet in de 
hand kunnen nemen en kunnen wegen.

20. De Faithists verwekken Faithists, de afgodendienaars verwekken afgodendienaars, de 
ongelovigen verwekken ongelovigen. Want deze drie toestanden zijn slechts uiterlijke manifestaties 
van de innerlijke geest. De ongelovige is nagenoeg zonder geest; de afgodendienaar bezit één graad 
meer van geest; maar de Faithist heeft geestelijk overwicht.

21. Aangezien de hoogste en beste goede dingen die in de wereld verricht worden van de orde der 
Faithists komen, dient u behoedzaam te zijn voor wat betreft het huwelijk, opdat uw nakomelingen 
meer neigen naar het geestelijke dan naar het aardse.

22. Maar zulke aangelegenheden vallen onder de hogere wet en kunnen slechts begrepen worden 
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door de ziel.

23. Ook heeft de praktijk uitgewezen dat de wetten van een gemeenschap moeten sterven bij het 
overlijden van een rab'bah, en dat nieuwe wetten door de nieuwe rab'bah gemaakt moeten worden. 
En in geen geval zal de wet van het precedent, van dingen die voorbij zijn, van toepassing zijn op 
de huidige zaken. Want dat betekent slaven maken van de levenden, voor degenen die dood zijn. 
Het maakt de wijsheid van de doden groter dan de wijsheid van Jehovih.

24. Wanneer een rab'bah uit dienst treedt, dient dat precies eender te worden beschouwd als een 
overlijden, want het is de beëindiging van zijn bestuur.

25. Ook zal een rab'bah geen voorrechten of verdiensten hebben boven welk lid van de 
gemeenschap dan ook; noch een man boven een ander; noch een vrouw boven een andere; want er 
zal geen partijdigheid zijn, zelfs niet ten gunste van de geleerden en goeden, boven de onwetenden 
en de minder goeden, want jullie zijn allemaal broeders en zusters; de kinderen van Eén Vader, door
Hem geschapen op Zijn eigen manier en voor Zijn eigen heerlijkheid.

HOOFDSTUK XXX

1. Vier jaar lang predikte Sakaya en reisde van het oosten naar het westen, en van het noorden naar 
het zuiden; en waar hij ook heenging, kwamen er grote menigten om naar hem te luisteren, want zo 
had God hen voorbeschikt.

2. En er volgden hem tweeënzeventig discipelen, die ook door God geïnspireerd waren om de 
wijsheid van Sakaya's woorden te vernemen. En de mensen van Vind'yu werden in beroering 
gebracht zoals niet meer gebeurd was sinds de tijd van Capilya.

3. En het gebeurde dat de priesters en magiërs van Brahma trachtten Sakaya te veroordelen, en ze 
zeiden: De orakels en de geesten van de doden verklaren dat zijn woorden geen oprechte woorden 
zijn. Bovendien, als hij uit de Heilige Geest was, zou hij tekenen en wonderen kunnen tonen.

4. Dus gaf God tekenen en wonderen aan Sakaya, zelfs om de geesten van de doden te tonen, die 
kwamen en naast hem stonden terwijl hij predikte; en de geesten spraken ook en verklaarden dat 
Sakaya's woorden van Jehovih kwamen. En de menigte zag de geesten en hoorde ze spreken.

5. Sakaya zei: Heus, ik kom niet van de Heilige Geest; ik kom van de werkelijke Persoon, Jehovih 
(Ormazd).

6. Vervolgens gaf God aan Sakaya de kracht van de diepe trance (bezwijming - uitg.), waarbij zijn 
eigen geest uit zijn stoffelijk lichaam ging en aanwezig was bij vele mensen en door hen gezien 
werd; en zijn geest sprak tot hen; en zij hoorden zijn woorden.

7. En terwijl zijn geest dus uit zijn stoffelijk lichaam was, kwam er een andere engel van God en die
nam er bezit van en sprak in bijzijn van de menigte.

8. Nadat deze tekenen tot Sakaya gekomen waren, predikte hij weer en reisde nog vier jaar en 
toonde deze dingen waar hij ook kwam.

9. En bij deze gelegenheden verklaarde hij de geest der dingen, en de verschillende hemelen die hij 
had bezocht. En hij liet aan velen zien dat het geen verbeelding was; want hij verliet zijn stoffelijk 
lichaam en ging in de geest naar verafgelegen steden en plaatsen op het platteland, en hij toonde 
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zijn geest in gewesten die honderden kilometers verwijderd waren en werd herkend in de 
gemeenschappen waar hij verscheen.

10. Want er waren geleerde mensen in die dagen, en zij reisden naar de bewuste plaatsen om zijn 
geest te zien, om er getuige van te zijn of er zoiets kon bestaan; en honderden en duizenden van hen
getuigden ervan dat het waar was.

11. Sakaya zei: Wat deze zaken betreft moet u zeer bedreven zijn in het waarnemen; want ofschoon 
ze u getoond worden, verklaar ik u toch dat ze niets bijzonders zijn. Want zelfs tovenaars en geesten
van duisternis kunnen dezelfde wonderen bereiken.

12. Ook hebben zulke wonderen geen enkele eigenschap die zou kunnen bijdragen om de wereld 
beter, of gelukkiger te maken.

13. Want de geesten van de lagere hemelen hebben, net als de stervelingen massa's doctrines; en 
voor het grootste deel weten zij niets van de hogere hemelen, Nirvania, die ik aan u bekendmaak.

14. Ook is het getuigenis van een geest voor u niet van meer waarde dan het getuigenis van een 
sterveling.

15. Maar overweeg de woorden en doctrines van geesten en mensen; want slechts dat is goed wat 
zorgt voor verbetering van de omstandigheden van de familie en de staat.

16. Want het is u door de Vader gegeven, dat ge uw eigen verrijzenis kunt beginnen terwijl u hier in 
het stoffelijk lichaam bent.

17. Overdenk dan wat u kunt doen, waardoor u in de geest zult stijgen; want dat is verrijzenis. Ten 
eerste, om uzelf te reinigen; ten tweede, om al het goede te doen wat u kunt; en ten derde, om u 
aaneen te sluiten. Zonder dit kan er geen verrijzenis zijn.

18. Of, met twee ervan, en zonder de derde, kan er ook geen verrijzenis zijn.

19. Leven volgens het hoogste en beste dat men kent; nauwgezet de vaste overtuigingen van het 
hart in praktijk brengen: dat zijn de werktuigen van de verrijzenis. Niet leven volgens het hoogste, 
beste dat men kent; niet in praktijk brengen waarvan men overtuigd is: dat is hypocrisie; ze zijn als 
stenen rond de hals gebonden van een man in diep water.

20. Alles bij elkaar predikte Sakaya veertien jaar; en hij stichtte tweeënzeventig gemeenschappen.

21. En al de leden daarvan hadden gezworen tegen de oorlog, en tegen de kasten, en tegen luiheid, 
en alleen de Grote Geest, Ormazd te dienen. En hij gaf hen vele riten en ceremoniën.

22. En toen zei Sakaya tot de Schepper: Ik weet dat U mij op de een of andere ondoorgrondelijke 
manier geïnspireerd hebt te doen hetgeen ik gedaan heb. Daarvoor zij U alle heerlijkheid. Hoe, O 
Vader, kunnen deze grote waarheden de stervelingen het beste worden ingeprent, opdat zij niet 
spoedig de via mij gekomen woorden van U zullen vergeten?

23. Daarop antwoordde God aan Sakaya, en hij zei: Door middel van uw dood door de hand van de 
afgodendienaars.

24. Sakaya zei: Bepaalt U, die mij levend schiep, dan mijn dood zoals U het wenst.

25. Toen verbrak God het koord van licht dat zich uitstrekte tot de hemelse troon in Paradijs. En 
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opeens complotteerden de brahmanen nu tegen Sakaya, en zij kwamen in het geniep en vergiftigden
zijn eten met het bloed van een varken, dat door vergif gedood was.

26. En Sakaya at ervan en merkte het niet; en hij werd overvallen door een bloedige buikloop en 
stierf.

27. En zijn discipelen namen zijn lichaam, volgens gebruik van het land, en verbrandden het, en de 
as ervan verspreidden ze naar de vier windstreken.

28. En in de nacht daarop stuurde God een miljoen engelen in het asveld, met een hemels vuurschip,
en zij brachten de geest van Sakaya erin en droegen hem omhoog naar de troon van God.

Einde van de geschiedenis van Sakaya

De geboorte van Ka'yu, ook Confucius genoemd

HOOFDSTUK XXXI

1. Thoanactus, het hoofd van de miljoen loo'is die door God omlaag naar de aarde gezonden waren, 
naar Chine'ya, om een erfgenaam te verwekken die in staat zou zijn de stem van God te horen, 
stuurde bericht naar God in Paradijs. Hij zei:

2. Gegroet zij u, O God, in de naam van Jehovih. Uw Zoon is geboren! En zijn naam is Ka'yu 8). 
Hij is de zoon van Heih, die onderkoning (gouverneur - uitg.) is van Te'sow. Kijk, uw zoon Ka'yu is 
op de rand van k'te'sune 9) en zijn moeder, Ching-tsae, is nog geen vijftien jaar oud. En Heih was 
voordien de vader van twaalf kinderen.

3. Laten we ons verheugen voor het aangezicht van Jehovih, die deze boom van universele kennis 
tot leven heeft bezield.

4. Ook hebben mijn scharen meer dan drieduizend geboorten tot stand gebracht, die in de toekomst 
zijn discipelen zullen worden.

5. God stuurde antwoord terug aan Thoanactus: Alle lof voor u en uw scharen uit naam van Jehovih.
Uw woorden zijn in Paradijs bekendgemaakt! Er is grote vreugde in de hemel. Vraag naar de graden
van sterfelijke verrijzenis in Chine'ya, met de doctrines en riten en ceremoniën en de heerschappij 
van de geesten der doden.

6. Daarop vervoegde Thoanactus zich bij de engelen die de leiding hadden over het tellen en 
waarderen van de stervelingen, voor wat betreft hun graden en geestelijke betrekkingen; en nadat 
hij de verslagen gekregen had, maakte hij keuzen, en rapporteerde als volgt, te weten:

7. Thoanactus groet God, de Zoon van Jehovih: Ling, de zonnekoning van Chine'ya, met twaalf 
onderkoninkrijken, één om elke maand van het jaar te vertegenwoordigen. Vierhonderd zes miljoen 
stervelingen; zevenentwintighonderd miljoen engelen, niet gekluisterd door engeltirannen. Aan 
engelafgezanten van de Drie-enige God, vijftienhonderd miljoen.

8. Sterfelijke graad, acht; maximum, tachtig; minimum, niets. Van de vijftigers, één tot zeven. Van 
de vijfentwintigers, één tot drie; van de tienen, één op één: maar van de vijfenzeventigers, één tot 
veertig, hoofdzakelijk geboorten met beschermengelen.
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9. De stijging in het elfde jaar, twee: in het drieëndertigste, vijf; in het honderdste, twaalf.

10. Van de riten en ceremoniën, tweeënzeventig; van het offer zonder berouw, vijfendertig.

11. Begrafenisriten, achtennegentig; volledige naleving, vijfenveertig.

12. Waarneming in su'is, één op de driehonderd tweeënzestig; in sar'gis, één op de zesduizend 
tweehonderd acht.

13. Van de geesten in sar'gis, één op de drieëndertigduizend; van de eerste en tweede verrijzenissen,
hoofdzakelijk ashars.

14. Thoanactus zegt: Omdat Chine de eerbied voor de doden instelde, zijn de begrafenisriten tot een
aanbidding geworden.

15. Nadat het lichaam verwijderd is, hetzij begraven of verbrand, lezen de stervelingen gebeden op 
de drie daarop volgende dagen, bij zonsopkomst, ze bezingen de deugd en liefde van de gestorvene;
en vaak keert de geest bij hen terug in het huis en neemt sar'gis aan, als een sterveling, en spreekt 
met zijn sterfelijke verwanten.

16. Van de druja's, die er niet toe gekomen zijn om alleen te leven, zevenhonderd miljoen. Van hen 
zijn dertig procent in verval en zeventig zich verheffend.

17. Van de stervelingen die Druk zijn, zestien procent; van de stervelingen die leeglopers zijn, 
Druks inbegrepen, twintig procent.

18. Van degenen die verslaafd zijn aan heimelijke slechtheden en bezoedeling, zeventig procent; 
van de abortusplegers een half procent.

19. De toename van speug +) wordt toegeschreven aan de grote verering van de doden en de riten 
voor de doden, zegt Thoanactus.

20. Bovendien zendt uw dienaar u hierbij, voor de bibliotheken van de hemel, een volledig verslag 
over de steden en dorpen van Chine'ya; en de graad en standaard van iedere sterveling.

+) geen verklaring voor aangetroffen. Mogelijk een combinatie uit Panisch: spe - geest, ug - laag. 
(vert.)

HOOFDSTUK XXXII

1. Ka'yu groeide op tot een man die in elk opzicht geschikt was voor het werk waartoe de loo'is 
hem, naar Gods gebod, in de wereld geboren hadden laten worden.

2. En het geschiedde ook dat er tevens discipelen werden geboren, die behoorlijk werden voorbereid
door de engelen van God om medewerkers van Ka'yu te worden. Van deze discipelen werden er 
tweeënzeventig hoofddiscipelen genoemd, dat wil zeggen: zes uit ieder van de twaalf koninkrijken 
en onderkoninkrijken van Chine'ya.

3. God had gezegd: Laat Ka'yu en zijn hoofddiscipelen niet weten dat zij werktuigen zijn in mijn 
handen. Laat hen ook niet weten dat mijn engelen hen inspireren, en laat hen niet weten dat zij door 
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middel van mijn stem, via mijn engelen uit hun respectieve koninkrijken komen.

4. In het ene tijdperk maakt men een zaak krachteloos, door te zeggen dat het door inspiratie of van 
de engelen komt; maar in een andere tijd wordt aan de zaak kracht verleend door niet openlijk de 
inspiratie of de tegenwoordigheid van engelen te verklaren.

5. Laatstgenoemde voorwaarde geldt nu voor Chine'ya. Laat mijn engelen hierop letten.

6. Toen Ka'yu gereed was voor het werk van God, kwamen er uit de twaalf provincies van Chine'ya 
tweeënzeventig mannen en vrouwen met grote kennis naar hem toe, die gehoord hadden van Ka'yu's
wijsheid. Geen van hen wist dat hij of zij was geïnspireerd om te komen.

7. Ka'yu zei tegen ze: Waarom zijn jullie gekomen? Sommigen gaven de ene reden op, en 
sommigen een andere.

8. Ka'yu zei: Deze grote gebeurtenissen zijn het werk van de Eeuwig Tegenwoordige.

9. Laten we ons als Goden gedragen; dan zal de Grote Geest ons antwoord geven.

10. Laten we gaan zitten in de vorm van de halvemaan, op de manier van de Goden.

HOOFDSTUK XXXIII

1. God stelde een Iijn van licht in vanaf zijn troon in de hemel omlaag naar Ka'yu; door de 
aanwezigheid van een half miljard engelen hield hij dit hemelse licht in stand bij de stervelingen.

2. Hetgeen door God geïnspireerd werd, kwam tot de ziel van Ka'yu; wat God sprak, dat sprak 
Ka'yu.

3. En God sprak zodanig via Ka'yu, dat de mensen niet zouden weten dat het God was die sprak; 
want hij wilde de mensen inspireren zichzelf beschaafd te maken, in plaats van zich te verlaten op 
Goden en engelen zoals voorheen.

4. In de taal van Ka'yu werd de Grote Geest Shang Te genoemd; maar het woord 'Te' betekende 
God; de woorden Shang Te stonden voor: de Goden.

5. Ka'yu zei: Kijk eens, de mens heeft de weg naar wijsheid geblokkeerd. Op de ene plek heeft hij 
duizenden boeken van de Ouden opgestapeld; op een andere plaats verknoeit hij tijd aan riten en 
ceremoniën.

6. Ons werk is: alles om te vormen, door al datgene uit het verleden te kiezen dat het beste is. Te zal
ons hierin leiden.

7. Daarom moeten we één boek samenstellen waarin de Eeuwig Tegenwoordige Grote Geest erkend
wordt, en Zijn ene, Shang Te (ware God - uitg.). En dit boek moet al de glorie en schoonheid 
bevatten die nu vervat is in de zevenhonderd heilige boeken van het keizerrijk.

8. En aangezien er vierhonderd zesentachtig boeken over de tussenliggende wereld bestaan 
(atmosferea - uitg.), die geen mens kan onderwijzen, moeten we de meest betrouwbare delen eruit 
halen en er één boek van samenstellen.
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9. En in hetzelfde verband moeten we één boek maken van de twaalfhonderd zeventig boeken die er
bestaan over de geesten van de doden, en hun getuigenissen over de lagere en de hogere hemelen.

10. En van de tweeëntwintighonderd boeken over magie, en over geestenbezwering en over het 
tweede gezicht en tweede gehoor moeten we één boek maken.

11. Aan boeken over de families 10) zijn er meer dan vierduizend en die zullen ook in één boek 
samengevat worden.

12. Over geschiedenis bestaan meer dan vierduizend boeken; die zullen in één boek samengevat 
worden.

13. Aan wetboeken bestaan er meer dan twaalfduizend, en over de precedenten van rechterlijke 
uitspraken bestaan meer dan dertigduizend boeken. Die allen zullen in één boek worden 
samengevat.

14. Over de provincies, en over het rijk, en over de gouverneurs en keizers daarvan bestaan meer 
dan zevenentwintighonderd boeken en die zullen allemaal in één boek samengevat worden.

15. En over de regering zijn er zevenhonderd boeken, die tot één samengevat zullen worden.

16. Over de kasten zijn er vierhonderd negentig boeken, en over de omgangsvormen driehonderd
twintig, en die zullen allemaal in één boek worden samengevat.

17. Ka'yu zei vervolgens: Mijn werk is het om de verwarring tot een einde te brengen. We hebben 
genoeg gehad aan doctrines en wetten, riten en ceremoniën en filosofieën, van zowel de hemel als 
de aarde.

18. In een donker tijdperk geeft Shang Te (de ware God) zijn geboden als uitdrukkelijke bevelen, hij
toont de mensen wat juist is, en wat verkeerd is. In mijn tijd weten de mensen deze dingen, maar zij 
brengen ze niet in praktijk.

19. Zelfs de predikers en leiders van de ceremoniën in de tempels, die gerechtigheid en 
liefdadigheid en goede werken verkondigen, brengen niet in praktijk hetgeen zij prediken. Zij leven 
in gemak en weelde, maar vertellen ons dat we aan de armen moeten geven. Ja, en ze bedreigen ons 
met de hel als we het niet doen.

20. Van deze verschillende doctrines staan er zevenhonderd soorten in de heilige boeken; en 
allemaal veroordelen zij de volgelingen van de anderen. Om te ontkomen aan de verdoemenis van 
de hel, zou iemand meer dan vierduizend dagen per jaar moeten offeren! Dat is voor geen mens 
mogelijk. Want er gaan maar driehonderd vijfenzestig dagen in een jaar!

21. Ook is het onmogelijk dat iemand al de boeken kan leren; nee, duizend jaar zou niet voldoende 
zijn.

22. God (Te) verhoede dat ik meer zou toevoegen aan de last die we al te dragen hebben. En ik weet
dat hij in onze bekorting alles bewaren zal dat goed is in het totaal ervan.

23. Aangezien we niet kunnen leven volgens de grote massa doctrines en filosofieën, moeten we ze 
bekorten binnen het menselijk bestek. Toch moeten we geen van hen helemaal uitsluiten, anders 
brengen we de volgelingen ervan tot oproer.

24. Aangezien we zoveel wetboeken en zoveel rechterlijke uitspraken hebben, die iemand allemaal 
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moet leren voordat hij een rechter van het gerechtshof kan worden, hetgeen onmogelijk is, moeten 
we ze verminderen tot een paar vereenvoudigingen, maar voldoende om de norm van wijsheid in 
het oordeel te omvatten. Beter is het dat de rechter van het hof deels een beroep doet op zijn eigen 
verstand en verantwoordelijkheid, dan een onbeschreven blad te zijn wat oordelen betreft, door 
zonder meer de beslissing te lezen van een voorgaande rechter.

25. En wat de religie betreft van deze of gene mens, is het ervan gekomen dat ieder, in zijn eigen 
klasse, zijn riten, ceremoniën, offerandes en gebeden volbrengt als een getraind paard in een circus, 
alsmaar in de rondte, en zonder de betekenis ervan te kennen.

26. Want het is gebeurd dat de religies automaten van de gelovigen hebben gemaakt; de wetboeken 
hebben automaten van de gerechtshoven gemaakt; de boeken van de overheid hebben automaten 
gemaakt van de gouverneurs en keizers.

27. Ik ben in de wereld gezonden om mannen van mannen te maken en vrouwen van vrouwen.

28. Er is geen godsdienst die geschikt voor mij is, daarom maak ik er een. Er is geen bestuur voor 
het rijk dat bij me past, daarom bedenk ik er een. Er zit geen systeem in de samenleving, daarom 
maak ik er een.

29. Ik ben niet in de wereld gezonden om te vernietigen hetgeen bestaat, of hetgeen geweest is; er 
zijn genoeg slechte mensen om dat te doen. Ik ben gestuurd om de oogst te plukken, en het 
uitgezochte zaad van hetgeen nu is bijeen te brengen, en van hetgeen geweest is.

30. Want het zaad dat ik plant is uitgelezen, niet om in de oceaan te worden geplant, noch op de 
maan, noch in een verafgelegen land; maar om geplant te worden in Chine'ya, en in Chine'ya zal ik 
het planten.

Fundamentele leerstellingen

HOOFDSTUK XXXIV

1. Hoe luidden de oude grondslagen?

2. Om in families (gemeenschappen) te wonen, met een vader voor elke familie.

3. En hoe ging het in de oude staten?

4. De vaders hadden families, met hoofdvaders over hen.

5. Hoe stond het met het rijk?

6. De hoofdvaders kozen iemand boven hen, en hij werd de Zonnevader genoemd. Want omdat de 
zon de glorie en pracht is van de falanx (zonnestelsel - vert.) en over de planeten heerst, was de 
keizer de zon van de stervelingen.

7. Wat was de strekking van de verantwoordelijkheid?

8. Zoals een vader verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn kind, zo was de rab'bah 
verantwoordelijk voor het gedrag van zijn familie; zo was de hoofdrab'bah verantwoordelijk voor 
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het gedrag van zijn familie van rab'bahs; zo was de keizer verantwoordelijk voor het gedrag van 
zijn rijk.

9. Wat was de verantwoordelijkheid van een kind jegens zijn natuurlijke vader? Van een man jegens
de rab'bah? Van de rab'bahs jegens de hoofdrab'bahs? Van het hele volk jegens de keizer?

10. Het kind moet geleerd worden om zijn eigen vader (en zijn moeder, die zijn plaatsvervangend 
vader is) lief te hebben, te eren en te gehoorzamen; de man om de rab'bah lief te hebben en te eren; 
de rab'bahs om de hoofdrab'bahs lief te hebben en te eren; het hele volk om de keizer lief te hebben 
en te eren.

11. Vanwaar dit gebod?

12. Het is de leerstelling van de Ouden, van geslacht op geslacht doorgegeven, en het heeft bewezen
een goede leerstelling voor een keizerrijk te zijn.

15. Hoe kenden de Ouden deze grondbeginselen?

14. De Schepper onderwees ze hen. De Schepper zond Zijn hoge engel, Te, die de leiding over de 
tussenliggende wereld heeft, omlaag naar de stervelingen om hen te onderrichten.

15. Hoe wordt dit aangetoond?

16. Door de heilige boeken van de Ouden.

17. Wie schreven de oude, heilige boeken?

18. Mensen, die door de engel van de Schepper werden geïnspireerd.

19. Hoe wordt dit aangetoond?

20. Het wordt negatief bewezen, want de mensen kunnen niet zo prachtig of in stijl schrijven.

21. Hoe luidden de fundamentele leerstellingen van de oude, heilige boeken?

22. Niemand anders dan de Schepper te aanbidden.

23. Geen afbeeldingen of idolen eropna te houden.

24. De dag van de maanfase als een heilige dag te houden, en op die dag niet te werken, maar de 
riten, processies en ceremoniën te beoefenen, voor de heerlijkheid van de Schepper.

25. De Schepper lief te hebben boven al het andere.

26. De eigen ouders lief te hebben naast Hem.

27. Geen levend schepsel met voorbedachten rade of voor voedsel te doden.

28. Geen leugens uit te spreken, noch te stelen, noch iets te begeren dat van een ander is.

29. Anderen niet aan te doen wat wij niet willen dat zij ons zouden aandoen.

30. Kwaad met goed vergelden.
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31. De vreemdeling, de zieke en de hulpeloze te voeden en te kleden.

32. Niet lui, maar ijverig te zijn.

33. Geen kwaad te spreken van welke man, vrouw of welk kind dan ook.

34. De hoogste wijsheid die men bezit in praktijk te brengen.

35. Alle mensen te achten, zoals wij wensen geacht te worden.

HOOFDSTUK XXXV

1. Hoe luidde de ascese van de Ouden?

2. Dat hemel en aarde tegenstrijdige elementen zijn, de een tegen de ander.

3. Dat alle mensen moeten kiezen om de een of de ander te dienen, en zich onmiddellijk in de strijd 
te begeven.

4. Als een man het eeuwige leven en de gelukzaligheid in de hemel verlangt, dan moet hij zijn 
aardse talenten met grote energie bestrijden.

5. Hij zal zijn vlees kwellen, door te vasten en door naakt te liggen op scherpe stenen, en door 
geselingen, en door op andere wijze aan de Goden te laten zien hoe misnoegd hij is over zijn 
stoffelijk lichaam.

6. Hij moet alleen leven, zichzelf alle genoegens ontzeggen, niet in een huis slapen noch gekookt 
voedsel eten.

7. Wat is het uiterste van grote geleerdheid?

8. Het hele leven te wijden aan hetgeen er in de boeken staat. Het geheugen te cultiveren, dat als 
men alle woorden uit vierduizend boeken kan herhalen, dit grote kennis is. Maar het getuigt van 
grotere kennis, als men in staat is achtduizend boeken woord voor woord te herhalen.

9. Wat is het uiterste van trouw?

10. De keizer zodanig lief te hebben dat men zijn gebreken niet kan zien; de rab'bahs zodanig lief te
hebben dat men hun fouten niet kan zien. Dat men zoveel van discipline houdt, dat men geen tijd 
meer heeft voor iets anders; en, in tegendeel, geen tijd heeft voor discipline, riten of ceremoniën.

11. Hoe luidt de levenswet?

12. De geest van de mens is de mens; te leven voor de groei van de geest, dat is de hoogste vorm 
van leven.

13. Op welke manier gebeurt geestelijke gemeenschap?

14. De geest van de ene persoon kan in verbinding treden met de geest van een ander, indien zij niet
belemmerd worden door grofheid. De geesten van de doden kunnen contact maken met de geesten 
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van de levenden, zelfs zonder dat iemand het weet.

15. Wat is de bestemming van de zielen der mensen?

16. Wanneer de mens sterft, wordt zijn geest geboren in de atmosfeer van de aarde, hetgeen de 
tussenliggende wereld is, waarin hij verblijft totdat hij voldoende gereinigd is en eerbied heeft voor 
de Schepper; en dan wordt hij door Zijn engelen opgenomen om voor eeuwig te wonen in de hogere
hemelen.

17. Wat moet de sterfelijke mens doen tot heil van zijn eigen geest?

18. Hij moet de Schepper liefhebben met heel zijn ziel, en trachten naar Hem te streven door goede 
werken, zachtmoedigheid en liefde.

19. Maar als hij dat niet doet, wat dan?

20. Zijn geest zal na de dood in de hel gebonden zijn; hij zal een slachtoffer worden tot genoegen 
van demonen.

HOOFDSTUK XXXVI

1. Ka'yu zei: Dit is de grondslag die de Ouden ons in handen hebben gegeven, maar wie zou hem tot
in bijzonderheden kunnen navolgen?

2. Hiervoor werd ik niet op de wereld geboren: maar om uit dit alles een keuze te maken die zij 
allen willen aanvaarden.

3. In de oude tijden werd ons land schaars bewoond; families kwamen zeer gelegen. Maar zie, het 
land is vol mensen. Ik heb niet te maken met een paar verspreide barbaren.

4. Ik heb te maken met een geleerd volk, dat nauwelijks de ruimte heeft om stand te houden. Ik ben 
slechts één man; en jullie maar met tweeënzeventig.

5. Uit onszelf kunnen we niets doen. Shang Te (de ware God) heeft de tijden naar onze hand gezet. 
Of we zullen leven om het te zien, doet er weinig toe. De tijd zal zeker aanbreken dat de keizer zich 
genoodzaakt zal zien de boeken van de Ouden te vernietigen.

6. Laat ons daarom het beste ervan gebruiken, en zorgen voor hun instandhouding zolang als we 
kunnen.

7. Vervolgens verdeelde Ka'yu de arbeid onder zijn tweeënzeventig discipelen; hij verdeelde de 
boeken van de Ouden rechtvaardig onder hen.

8. En zo groot was de wijsheid en kennis van Ka'yu, dat in de tijd van twaalf dagen sommige van 
zijn discipelen al met hun verslagen klaar waren om te beginnen. En vanuit deze verslagen dicteerde
Ka'yu; en de klerken schreven zijn woorden op.

9. En het gebeurde dat, toen een commissie een herziening aan Ka'yu voorlegde, hij het wist 
voordat het zelfs in de raad gelezen was. En hij dicteerde eruit en bracht de nodige wijzigingen aan. 
Daarna werd het leerstuk aan de klerken gegeven om het volledig te herschrijven.
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10. Nu bedroeg de totale periode van de eerste zitting van de raad achtenhalf jaar en daarna hadden 
zij al het werk achter de rug.

11. Maar Ka'yu bezat zo'n grote wijsheid en zo'n groot geheugen dat hij genoeg aan het licht bracht 
van wat zijn discipelen vergeten hadden om nog twee jaar extra nodig te hebben voor 
beraadslaging.

12. En dus werden er, via Ka'yu's lippen, twintig boeken vervaardigd die het overzicht bevatten van 
meer dan achttienduizend boeken. Geen enkele man op de hele wereld had ooit ook maar een tiende
deel van zo'n prestatie van kennis tot stand gebracht.

13. De klerken schreven zes kopieën voor elk van de discipelen; en toen zij aldus voorzien waren en
gereed om te vertrekken, sprak Ka'yu hen toe, en hij zei:

14. Wat zeggen jullie dat de hoogste en beste voldoening is? En nadat de discipelen antwoord 
gegeven hadden, sommigen het één, en sommigen iets anders, zei de meester:

15. Te weten dat men het hoogste gedaan heeft dat in zijn macht ligt, geeft de grootste en beste 
voldoening. Want wat is ieder mens op zijn hoogst, anders dan een werktuig van de Allerhoogste?

16. Trouw te zijn aan je eigen hoogste begrip, is dat geen dienst aan de Vader? Nalatig zijn in zo'n 
overtuiging, is dat niet de ziekte van alle geleerden?

17. Welk eergevoel, zeggen jullie, heeft ieder mens? De discipelen antwoordden; sommigen het één 
en sommigen iets anders. Na een poosje zei de meester:

18. Indien degenen die onder hem staan hem eren, dan is dat geen eer voor hem. Als degenen die 
boven hem staan hem eer bewijzen, dan is het een terechtwijzing van zijn andere daden. Maar als 
hij zichzelf eert, krijgt hij werkelijk grote eer. Maar wie kan zichzelf eren, behalve als hij volmaakt 
is in zijn eigen ogen? Dat kan hij niet doen; derhalve krijgt hij geen buitengewone eer. Voor weinig 
eer te kiezen, het gemiddelde te kiezen, is dat niet het hoogste dat een mens bereiken kan?

19. Treuren om jezelf, vanwege onvolmaaktheid, is een grote dwaasheid. Het eten van vruchten, 
kruiden en rijst is het zuiverste dieet, maar alleen een dwaas zou liever verhongeren dan vlees te 
eten. Riten en ceremoniën zijn nuttig, maar een man zou het zelfs zonder dit beter kunnen stellen, 
dan ervoor ten oorlog te trekken.

20. Om alleen op de Ouden te steunen is een grote dwaasheid. Om alleen de Ouden te eren en te 
geloven dat zij alleen openbaringen ontvingen, is wel het uiterste van een dwaas verstand.

21. Te bedenken dat de Schepper Eeuwig Tegenwoordig is, en met evenveel macht en liefde en 
wijsheid vandaag als in de oude tijden, dat is wijsheid.

22. Te trachten iets goeds te vinden dat men kan doen, dat is eervol. Maar om niets goeds te doen, 
omdat men het niet op zijn eigen manier kan doen, dat is afschuwelijk.

23. Hij die een goed werk vindt om te doen, en het ook doet, heeft veel voldoening. Maar hij 
behoort zich er niet in te verkneukelen; want hij heeft slechts zijn plicht gedaan. Ik hoef geen eer 
voor deze twintig boeken.

24. Twee soorten mensen heb ik gevonden; zij die door de Goden zijn voorbestemd om een bepaald 
werk te volbrengen, en zij die zonder voorbeschikking worden geboren. De eersten worden 
verkeerdelijk de hoogsten genoemd, omdat zij aan het hoofd staan van grote ondernemingen; maar 
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zij zijn niettemin slechts instrumenten in handen van de Goden. De anderen, die zonder een 
voorbeschikt werk zijn geboren, kunnen de eersten nooit begrijpen.

25. Om dicht genoeg bij het Licht (de Schepper - uitg.) geboren te zijn om het te kunnen zien, erin 
te geloven en er vertrouwen in te hebben, dat is een grote verrukking. Om zo ver van de Schepper te
staan dat men niet geloven kan in Zijn Persoon en Tegenwoordigheid, dat is deerniswekkend.

26. Ik scheidde van mijn vrouw omdat ik ontdekte dat ze geen erfgenamen voor het geloof of het 
vertrouwen kon voortbrengen. Geen man behoort gebonden te zijn aan een vrouw van wie de 
verlangens zijn geworteld in het stoffelijke ego. En de vrouwen behoren hetzelfde voorrecht te 
hebben.

27. Hoe kan hij, die gehuwd is met de Grote Geest, wonen bij iemand die gehuwd is met de aarde?

28. Voor de ene man is het celibaat het hoogste leven, omdat hij vreugde heeft in zijn hemelse 
Vader. Maar voor iemand die deze vreugde niet kent, is het celibaat een grote straf. De 
gemeenschap dient beide voorwaarden te erkennen.

29. Er bestaat geen middenweg tussen deze twee; daarom moet er voor beide in voorzien worden.

30. Zij die het celibaat voorstaan, brengen het einde van het ras naderbij. Zij, wier wensen anders 
gericht zijn, vormen een soort die er niet ver vanaf staat.

31. Er behoeft geen twist tussen hen te bestaan. De bestemming van beiden moet eens voltooid 
worden.

32. Wanneer een land schaars gekoloniseerd wordt, kunnen de uitersten apart gaan leven; er is niets 
aan om zulk een staat te regeren. Of om buitengewone doctrines aan hen te verkondigen. Maar 
wanneer een land vol met mensen is, moeten de beide uitersten en de gemiddelden 11) in elkaars 
nabijheid wonen. Het is geen eenvoudige zaak om hen verstandig te regeren.

33. Welk volk ook dat in grote aantallen kan samenwonen op het kleinste stuk grond, en toch vrede 
en overvloed kent, zo een volk is het hoogste van alle volken.

34. Waar een buitengewone doctrine niet ten uitvoer gebracht kan worden, is het beter een minder 
buitengewone doctrine te nemen. Net als een kudde schapen zijn de mensen er sterk toe geneigd om
een leider te volgen. Hierin drijven politici, wetgevers en rechters de staat in de oorlog.

35. Op zo'n manier wetten te maken dat de leiders de massa niet in het kwade kunnen leiden, dat is 
wijsheid. Als alle leiders dood zouden zijn, zou het volk van zichzelf niet zo heel slecht zijn. Toch is
het verkeerd om iemand het leven te benemen, want het leven is iets dat de mens niet in eigendom 
heeft. Het leven berust alleen bij Jehovih; het is van Hem.

36. Tegen de onwetenden en tegen de dwazen spreken we door middel van geboden. Chine'ya is die 
leeftijd te boven gekomen; onze boeken dienen overtuigend te zijn, ja, naar het gemiddelde.

37. De geleerden te dicteren is hetzelfde als je schatten in het vuur te werpen. Door hen vragen te 
stellen, kunnen we hen vaak leiden.

38. Vleien, met resultaat, is beter dan een dictaat dat niet gehoorzaamd wordt. We prediken tot de 
rijke man, dat hij al wat hij heeft aan de armen behoort te geven, en hij loopt weg en geeft niets. Als
we tegen hem zeggen: geef een beetje, doet hij het. Hierin is de hogere doctrine de lagere, en de 
lagere doctrine de hogere, omdat hij kracht bezit.
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39. De Ouden zeiden, dat de Schepper liefhebben het eerste en beste was; dat vind ik ook. Maar als 
een filosoof mij vraagt om te bewijzen dat de Schepper een Persoon is en waard is om lief te 
hebben, word ik in verlegenheid gebracht. Hem te aanvaarden als een Persoon, en als Al Goed, 
zonder kritiek, vind ik dat het hoogste geluk geeft.

40. Ik heb mensen gezien die de Schepper uit elkaar wilden halen en Zijn delen wegen om Zijn 
waarde te weten, maar zulke mensen eindigen met ongeloof in Hem. Een dergelijke man die iets 
goeds in de wereld volbracht, heb ik niet gevonden. Hij is in aanwezigheid van goede mensen als 
een vlieg die er plezier in heeft om maden voort te brengen; aardig genoeg op zichzelf, maar een 
verwekker van ongedierte in de staat.

41. Hij toch die zegt: Laat het kwade het kwaad beoefenen, want de Schepper schiep het, heeft een 
bekrompen geest. Of als hij zegt: Jehovih stuurde de onweersbui om de oogst te vernielen; of 
Jehovih stuurt ziekten naar de vuile stad: zo'n man heeft een gebrek aan wijsheid in woorden en 
verstand.

42. Maar hij die bemerkt dat de mens een deel van de schepping is, waarin hij zelf een deel van het 
werk moet verrichten omdat er anders ziekten zullen ontstaan, zo iemand heeft zijn begrip geopend 
ten aanzien van de Vader.

43. Tussen het te veel op Jehovih afschuiven en het te geringe geloof in Hem ligt het gemiddelde, 
hetgeen de vervolmaking van de mens bewerkt.

44. De Schepper trachten te vinden met liefde en aanbidding, in plaats van met een ontleedmes; dit 
leidt de mens op de hoogste weg. Op Hem te vertrouwen, waarbij we ernaar streven ons best te 
doen; dat is goede filosofie. Werkeloos rond te hangen, en niet onze velden te beplanten, 
vertrouwend op Hem; dat is grote duisternis.

45. Een verstandig man die de gebreken van de gemeenschap opmerkt, zal het niet bekritiseren 
maar zich erop toeleggen en een middel tot herstel zoeken. Voor zo'n doel verwekken de engelen 
van de hogere hemelen grote mannen in de wereld.

46. Ik heb vele mensen met veel verschillende soorten erediensten gezien, en zij vervullen hun 
plichten bij de offerande zonder het geestelijk idee van de grondleggers te ontwaren, en zij zijn er 
niet beter of slechter om. De ongelovige, met een geringe 'gave des onderscheids', die dit ziet, 
beledigt alle doctrines, maar een verstandig man bewandelt de middenweg om het goede te zoeken 
dat anderen uit het oog verloren hebben.

47. Al de schoonheden te zoeken in een man of vrouw, of in hun uitingen: dat is goddelijk. Hun 
fouten te zoeken en erover te spreken: dat is duivels. Maar beschouw toch de man als eerwaardig, 
die niet over personen spreekt. Wie weet, of niet alle mensen als robots kunnen zijn, sommigen in 
handen van de Goden en sommigen in handen van duivels?

48. Zo'n doctrine zou ons minder streng maken voor degenen die dwalen, of die kwaad doen. Dat 
hopen wij.

49. Ik heb gezien hoe misdadigers ervanlangs kregen, en ik heb tegen mezelf gezegd: Alleen maar 
vanwege geboortelijke omstandigheden worden de zondaren gegeseld. Andersom waren zij 
gouverneurs van de staten geweest.

50. Ik hielp eens een slechte man om aan zijn achtervolgers te ontkomen en hij ontsnapte aan 
geseling, en hij verbeterde zichzelf. Sedertdien ben ik een bekeerling geworden van grote mildheid.
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51. De tijd zal komen dat slechte mensen niet gegeseld of gemarteld zullen worden, maar bestemd 
worden om de provincie tot voordeel te strekken; het vorm geven aan onze wetten voor een 
zodanige interpretatie is het begin van wijsheid in het bestuur.

52. Om alle mensen te bestemmen voor het grootste nut; zo is de verstandigste bestuurder. Een 
slecht mens straffen omwille van de wraak, dat is duivels.

53. Als iemand mijn zuster doodt, hef ik mijn zwaard tegen hem op, zodat hij er tegenop kan lopen, 
maar ik sla hem niet. Iemand bekeren is beter dan hem te doden; een slechte man op te sluiten waar 
hij geen kwaad kan doen, is voldoende voor de staat.

54. Ik heb de soldaten tijdens de exercitie gadegeslagen en ik zei: Dat is een prachtig gezicht! Want 
ik zag de kleuren van hun kleding, en de poëzie van hun manoeuvres.

55. Maar ik keek nog eens naar hen, en ik zei: Dit is slecht! Want ik doorzag de bedoeling van de 
exercitie, en ik aanschouwde bloed en dood. De staat wendt macht aan met gewelddadige middelen,
maar de ziel in ons verlangt ernaar om vreedzaam tot stand te brengen.

56. De standaard van een wijze man, om wijselijk te oordelen, verlangt van hem dat hij zich 
voorstelt een God te zijn, hoog in de hemel, en dat alle mensen zijn kinderen zijn. Hij behoort hen 
als één geheel te beschouwen, en als nuttig.

57. Dit heb ik bemerkt: Er waren een paar wijze lieden onder de Ouden, even wijs als de wijste van 
vandaag. Maar nu zijn er meer wijze lieden dan in de oude tijden. Doet dit ons niet geloven dat er 
een tijd zal komen waarin alle mensen wijs zullen zijn?

58. Dat zou ik graag willen zien; het zou vele veelomstreden vraagstukken uit de wereld helpen. De 
zieners zeggen ons dat de ziel van de mens onsterfelijk is; dat zij bovendien de geesten der doden
gezien hebben. Jarenlang probeerde ik vast te stellen of dit waar was, maar ik kon er niet achter 
komen.

59. Niettemin zei ik: Het is een goede doctrine; ik zal hem mij toe-eigenen. De Schepper moet dit 
ook ontwaard hebben. Dus is het redelijk, dat Hij de mens onsterfelijk schiep.

60. De priesters hebben zich deze doctrine ook toegeëigend. Bovendien zeggen de Ouden dat de 
goeden beloond worden in de hemel, en de slechten gestraft in de hel. Het is de mensen verteld, en 
toch willen zij niet goed worden.

61. Chine zei: Jezelf verloochenen en voor anderen werken met al je wijsheid en kracht; dat is de 
hoogste doctrine. Ik zag een man op een heuvel die zijn kudden in het dal riep, maar zij begrepen 
hem niet, en kwamen niet. Toen ging hij halverwege de heuvel omlaag en riep, en de kudden 
hoorden hem en begrepen het, en zij kwamen omhoog naar hem toe.

62. Het is gemakkelijk om verheven doctrines te ontwerpen, maar niet zo gemakkelijk om een 
geschikte doctrine te geven. Hij die halverwege is heeft de meeste kracht. Ik heb waargenomen dat 
alle volkeren hogere doctrines hebben dan ze naleven. Ja, de grootspraak van de ene religie over de 
andere is evenredig aan haar grotere verhevenheid in de verkondigde doctrines. Maar zij die zo 
pochen, brengen toch geen deugdzaamheid of oprechtheid in praktijk, want zij leven de gewoonste 
doctrines nog niet na.

63. Aan de andere kant gaat de grootspraak van een regering niet over haar deugden en goedheid, en
haar moederlijke zorg voor de hulpelozen, maar over de kracht in wapens, en de macht om te 
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doden. En dit zijn de laagste eigenschappen.

64. Om het bestuur te bereiken en het deugdzaam en als een vader te maken, werd ik op de aarde 
geboren. Dit kan slechts gedaan worden door middel van het gezin; dan voor het gehucht, daarna 
voor de provincie en vervolgens voor het keizerrijk.

65. Maar ik kon dit niet doen zonder oprechte mensen, die getrouw mijn doctrines in praktijk 
wilden brengen.

66. Dat jullie oprecht zijn, wordt aangetoond doordat jullie bij mij zijn; dat jullie deugdzaam en 
tactvol zijn, met welvoeglijkheid, wordt aangetoond doordat jullie naar mijn woorden luisteren. 
Maar hoe kan ik hierin oprecht zijn? Ik spreek mijn woorden uit, terwijl ik in feite voel, dat geen 
enkel woord dat ik voor de raad uitbreng, feitelijk mijn woord is.

67. Is dat niet waar wat alle goede mensen betreft? Waarin zij woordvoerders voor de Goden zijn, of
voor de omstandigheden om hen heen? Wij doen onze mond open en spreken, maar waar komen 
onze gedachten vandaan?

68. Wanneer de zon op de akker schijnt, komen de gewassen te voorschijn; is het niet het licht van 
de Schepper dat op ons valt, dat onze gedachten te voorschijn laat komen? En als we het gras en 
onkruid weghouden, krijgen we een voordelige oogst.

69. Ik zou willen dat alle mensen een boek over de Schepper zouden schrijven. De gedachten die op
die manier geleid worden, zullen niet ver van de rechte weg afdwalen.

70. Te voelen dat Hij bij ons is en al onze woorden hoort, al onze daden ziet: is dat niet de veiligste 
basis om onze kinderen te leren? Hen oprecht te maken en zich fatsoenlijk te doen gedragen; wat is 
zo machtig als het geloof in de Schepper, en in Zijn Zoon, Shang Te?

HOOFDSTUK XXXVII

1. Hier volgen de boeken van Ka'yu, te weten:

2. OVER DE SCHEPPER, de Grote Geest, Eolin en Zijn Schepping.

3. OVER HET PLAN VAN DE STOFFELIJKE WERELDEN, de zon, aarde, maan en sterren, en 
hun afmetingen en bewegingen, en hun kracht om zichzelf op hun plaats te houden door de snelheid
van de rotatie.

4. OVER LICHT EN WARMTE en donder en bliksem.

5. OVER DE ONZICHTBARE WERELDEN; de hogere en lagere hemelen; de woonplaatsen van 
de Goden.

6. OVER DE TUSSENLIGGENDE WERELD of lagere hemel, die op de aarde rust.

7. OVER TE (Shang Te, of ware God - uitg.), die de leiding over deze wereld en haar lagere 
hemelen heeft.

8. OVER VALSE GODEN en hun koninkrijken in de lagere hemelen; en hun macht om de zielen 
van de mensen te grijpen na de dood.
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9. OVER DE HEL, waar de geesten van de slechte mensen gedurende lange tijd gekweld worden.

10. OVER DE HOOGSTE HEMELEN, de Oriaanse werelden, waar de geesten van de goede 
stervelingen in eeuwige gelukzaligheid wonen.

11. OVER HET BESTUUR van de Goden en druja's over de stervelingen; hoe naties werden 
opgebouwd of vernietigd door de Goden.

12. En deze tien waren het, waar in later jaren melding van gemaakt werd als de BOEKEN VAN 
GROTE KENNIS, die vervaardigd waren door de Zonnekeizer, de STANDAARD van het rijk.

13. De volgende boeken van Ka'yu waren het die genoemd werden:
DE MINDERE KENNIS, te weten:

14. GRONDSTELLINGEN (teksten, of Ch'un'Ts'en - uitg.), de eenvoudige vraagstukken.

15. DE VOLMAAKTE MENS (Tae) of HOOGSTE VERTEGENWOORDIGER.

16. DE GEMIDDELDE MENS (d.w.z. behoudend - uitg.).

17. LOUTERING; het reinigen van het vlees; en het reinigen van de geest (of ziel).

18. WAARZEGGERIJ; het raadplegen van geesten; goochelarij; sar'gis; su'is; macht van de geest 
om de mensen dromen en visioenen te geven.

19. STELREGELS, welvoeglijkheid, oprechtheid, riten en ceremoniën, eerbied voor de ouderdom, 
achting voor de doden.

20. LIEFDE; de Grote Geest liefhebben; de ouders liefhebben; houden van discipline en nijverheid;
huwelijk; huwelijk omwille van aardse zaken is slecht; huwelijk voor de verlossing van de wereld 
door geslachten van heiliger mannen en vrouwen.

21. BOEK DER GESCHIEDENISSEN, over Goden en verlossers, over koningen en keizers, over 
wijze mannen, over wetgevers, over de opkomst en ondergang van naties.

22. BOEK DER HEILIGHEDEN, in zes delen: Almacht, Verering, Jehovih's (Eolins) Oordelen, 
Vooruitgang, Eerbied voor de priesters, en Gehoorzaamheid aan het heilige gebod.

23. BOEK DER KLEINODIËN, ook in zes delen: Spreuken, Poëzie, Ochtend en Avondwijding; 
Omgang in het gezin, de gemeenschap, de staat en het rijk; Belijdenis der zonden; en Eerbetoon en 
Blijdschap voor Eolin, de Grote Geest.

24. Zodanig waren de twintig boeken van Ka'yu, hetgeen het beste van het beste was uit de 
achttienduizend boeken van de Ouden, tezamen met al het licht van de laatste tijden dat eraan 
toegevoegd werd. En in weinige jaren werden zij ook de modelboeken van het keizerrijk Chine'ya.

25. En de raad van Ts'Sin'Ne kwam tot een besluit, en de discipelen van Ka'yu vertrokken naar hun 
respectieve provincies en ze namen afschriften van de boeken mee.

26. God had tegen zijn inspirerende engelen gezegd: Laat Ka'yu niet weten dat hij het licht uit de 
hemel ontvangt, want hij zal als een voorbeeld voor de mensen dienen, om ze te inspireren de hen 
ingeschapen talenten te vervolmaken.
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27. En zo gebeurde het; en gedurende al die jaren van werk wist Ka'yu niet dat hij geïnspireerd 
werd.

28. En God keek naar het keizerrijk Chine'ya, en hij zei: Mijn zoon zal nog meer boeken schrijven, 
maar minder diepzinnig.

29. En God inspireerde Ka'yu om te schrijven:

30. Een BOEK OVER FAMILIESPREUKEN;

31. Een BOEK OVER BLOEMLEZINGEN;

32. Een BOEK OVER BESTUUR;

33. Een BOEK OVER HET LEVEN;

34. Een BOEK OVER BESTRAFFING;

35. En een BOEK OVER UITVINDINGEN. En dit waren al de boeken die Ka'yu schreef.

36. Niettemin werd zijn roem zo groot dat vele lieden hem overal volgden, zelfs als hij naar 
afgelegen provincies reisde, en zij letten op de woorden die hij sprak, en zij schreven het op, en daar
werden ook boeken van gemaakt.

37. Vanwege de tegenwoordigheid van God en zijn engelen zag en hoorde Ka'yu duidelijk; 
niettemin gebeurde zijn inspiratie bij volmacht van God en niet zoals de inspiratie van Chine, bij 
wie God persoonlijk kwam, en bij hem verbleef. Waardoor Ka'yu, bij vele gelegenheden, dingen uit 
eigen beweging deed en enige misslagen beging.

Einde van de geschiedenis van KA'YU

Nogmaals over de drie-enigen

HOOFDSTUK XXXVIII

1. Toen de Drie-enige Goden het grote werk bespeurden dat door God, Jehovih's Zoon in Vind'yu en
Chine'ya volbracht werd, hetgeen dus tot op de wortel van de verrijzenis ging, raakten zij zeer 
verontrust vanwege de uiteindelijke verwachting voor hun eigen hemelse koninkrijken.

2. Ennochissa, de Drie-enige van Eta-shong, het hemelse koninkrijk boven Chine'ya, stuurde een 
uitnodiging aan zijn twee broeder-Drie-enigen, om naar zijn hemelse stad toe te komen, om te 
bespreken wat er gedaan moest worden.

3. Dienovereenkomstig gingen Kabalactes en Looeamong naar Eta-shong, waar zij met grote 
staatsie door duizend miljoen engelen werden ontvangen en begeleid naar Ennochissa's hemelse 
hoofdstad en naar zijn troon.

4. Na de gebruikelijke begroetingen en ceremoniën namen al de Drie-enigen op de troon plaats. 
Daarop trok de heilige raad zich terug uit de nabijheid, en liet alleen de dienstdoende Heren en de 
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hoofdmaarschalken achter binnen de halvemaan van de troon.

5. Ennochissa zei: Mijn broeders, vrede zij u, vanwege mijn grote blijdschap over uw aanwezigheid.

6. Kijk eens, Cine'ya, mijn aardse koninkrijk, wordt aan de basis ondermijnd door de Ka'yu 
(Confuciaanse) doctrines. Wat zullen deze mensen zich nog aantrekken van de Drievuldigheid? 
Jehovih triomfeert.

7. Kabalactes zei: Zoals je over Chine'ya gesproken hebt, zo zeg ik het van Vind'yu: de doctrine van
de Drievuldigheid wordt totaal vernietigd door de Sakaya-doctrines. Onze hemelse koninkrijken 
zullen hun voorraadbasis voor onderdanen kwijtraken. Jehovih triomfeert.

8. Looeamong zei: Mijn broeders, het is niet aan mij om de fouten van anderen aan te tonen. Maar 
jullie tweeën hebben grote hemelse hoofdsteden en paleizen gebouwd. Jullie koninkrijken zijn 
verfraaid, zoals in deze hemelen nog niet eerder het geval was, met prachtige steden.

9. Welnu, terwijl jullie dus aan het bouwen waren, ging ik met mijn legioenen omlaag naar de aarde 
om oorlog te voeren. Ik heb niet alleen veel van de valse Goden en Heren omvergeworpen, maar 
ook de vereerders van Jehovih de dood in gedreven.

10. Derhalve heb ik weinig gedaan om mijn hemelse koninkrijken te verfraaien: maar ik sta boven 
vrees en bezorgdheid. Niettemin, wat jullie ook willen dat ik doen kan, om jullie uit je dilemma's te 
helpen, dat zal ik doen.

11. Welnu, na vele ideeën en voorstellen die niet aangenomen werden, zei Ennochissa: Aangezien 
God, de Zoon van Jehovih, een aardse koers is gaan varen om zijn succes te verzekeren, waarom 
zouden wij dat ook niet doen?

12. Kijk eens, laten we ook een aantal stervelingen uitzoeken, en via hen onze doctrines bij de 
stervelingen vestigen.

13. Looeamong zei: Een heel verstandig voorstel.

14. Kabalactes zei: Sinds lange tijd heb ik gezien, dat dit noodzakelijk volbracht moet worden.

15. Daarop werd er een verbond aangegaan door de drie Drie-enigen om de stervelingen 
negenenveertig verlossers te geven, ten einde de Drievuldigheid te grondvesten.

16. Dit werk moest in tweehonderd jaar volbracht worden.

17. En er werd ook overeengekomen dat al de negenenveertig verlossers smadelijk ter dood 
gebracht zouden worden om de sympathie van de stervelingen te verkrijgen.

18. Om dit te volbrengen zorgde de Heilige Federatie ervoor, dat elk koninkrijk één miljoen engelen
zou verstrekken voor de inspirerende legermacht, en dat dezelfde doctrine verkondigd zou worden 
door iedere verlosser die voor dit werk verwekt werd. En dus werden de drie miljoen inspirerende 
engelen geselecteerd, allemaal waren ze boven graad tachtig, en zij, ondergebracht in drie legers, 
werden voorzien van een opperofficier voor ieder leger, kapitein der heerscharen geheten.

19. Voor de heerscharen van Looeamong werd Thoth als kapitein aangesteld.

20. Voor de heerscharen van Kabalactes werd Yima tot kapitein aangesteld.
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21. Voor de heerscharen van Ennochissa werd Satree tot kapitein aangesteld.

22. Dienovereenkomstig werden deze drie, Thoth, Yima en Satree met hun drie miljoen naar de 
aarde omlaag gestuurd, om haar rondom te bedekken op hun eigen manier, om de gewenste 
verlossers bij de stervelingen te verwekken.

25. En zo werden er in een periode van minder dan tweehonderd jaar negenenveertig verlossers aan 
de aarde gegeven, te weten:

24. Rita, Gibbor, Gaal, Efrokin, Gargra, Thules, van het stamhuis Thules, Etrus, Gadamon en 
Shofal; en zij allen waren van Egupt en verrichtten wonderen zoals het genezen van zieken, de 
blinden ziende maken en de doven horend, en de geesten van de doden tot leven wekken; en zij 
predikten de doctrine van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de engelen inspireerden hun 
vijanden om hen ter dood te brengen, opdat hun doctrines met bloed bezegeld zouden worden. En 
dit werd volbracht.

25. Van het land Parsi'e de volgende mannen: Adakus, Mithra, Bali, Malopesus, Gonsalk, Hebron, 
Belus, uit het Huis Belus, Megath, Yodman en Beels. En zij predikten dezelfde doctrines, en werden
ook ter dood gebracht ten einde hun woorden met bloed te bezegelen. Sommige van hen werden 
gekookt in olie; sommigen in de leeuwenkuilen geworpen en sommigen aan de ugsa (wiel - uitg.) 
genageld en achtergelaten om te gronde te gaan.

26. Van Vind'yu de volgenden: Indra, Yuth, Sakai. Withoban, Aria, Devatat, Chrisna, Laracqu, 
Hagre, Anathia, Jannassa en Janeirus. En zij verrichtten dezelfde soort wonderen en predikten 
dezelfde doctrines: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zij ondergingen ook een smadelijke 
dood, door de inspiratie van de engelscharen.

27. Van Chine'ya de volgenden: Sam Sin, Ah Wah, Ah Chong, K'aou'foor, King Shu, Shaou en 
Chung Le. En zij deden wonderen en predikten dezelfde doctrines. En zij werden ook smadelijk ter 
dood gebracht, vermoord aan de fetes (ware kruis - uitg.) om hun doctrines met bloed te bezegelen.

28. Van Heleste en Europa de volgenden: Datar, Prometheus, Quirnus, Iyo, Ossea en Yohannas. En 
zij onderwezen dezelfde doctrines en deden ook wonderen. En zij werden op eendere manier aan de
fete gedood, opdat hun leringen met bloed bezegeld zouden worden.

29. Van Guatama de volgenden: Manito, Quexalcote, Itura, Tobak en Sotehooh. En zij verrichtten 
wonderen, onderwezen dezelfde (Drievuldigheids) doctrines en werden allemaal smadelijk ter dood 
gebracht, opdat hun doctrines met bloed bezegeld konden worden.

30. Door dezelfde engellegermacht, die deze priesters en magiërs inspireerde tot wonderen en het 
prediken van de Drievuldigheidsdoctrines, werden zij ook verraden en ondergingen de dood door 
vijanden, die door dezelfde engelscharen tot dat doel geïnspireerd waren.

31. Voor zover de Drievuldigheidsdoctrine de stervelingen beïnvloedde, had het vooral met oorlog 
te maken. De verbonden Goden hadden gezegd:

32. Oorlog omwille van de gerechtigheid is rechtvaardig. Wij gaan naar de aarde om zwaarden en 
speren in handen van de onschuldigen en oprechten te leggen en tegen hen te zeggen: Verdedig 
jezelf! Grondvest jezelf! Er bestaat geen Eeuwig Tegenwoordige Persoon. Alle dingen werden uit 
de Heilige Geest geschapen. Vertrouw op jezelf. Sta op en wees mensen, machtig om de wil van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest te volbrengen!
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HOOFDSTUK XXXIX

1. Toen God, de Zoon van Jehovih, het werk van de Drie-enigen zag, betreurde hij de gang van 
zaken in de hemel.

2. Jehovih zei tegen hem: Treur niet, Mijn Zoon, en wees ook niet bedroefd over hetgeen zij gedaan 
hebben. Maar maak een verslag over hun werken; want de stervelingen zullen een geschiedverhaal 
over deze periode bewaren, die het Tijdperk van de Verlossers zal heten. En het zal doorgaan voor 
de donkerste era in de cyclus van Bon. 12)

3. Maar het zal geschieden op aarde, dat de Drie-enigen zichzelf zullen afsnijden op een manier die 
zij niet begrijpen. Want de stervelingen zullen de verlossers gaan vereren. Daarop zullen de Drie- 
enigen verdeeld raken in hun hemelse koninkrijken.

4. Dus treurde God niet langer, maar bracht een nieuw leger van een miljard engelen in gereedheid, 
om naar de aarde omlaag te gaan, om te zorgen voor de ontvangst van de geesten van degenen die 
zeker gedood zouden worden in de op handen zijnde oorlogen.

5. Eyodemus kreeg het bevel over deze heerscharen, en hij stelde de volgende officieren aan (voor 
elke honderd miljoen), om met hem mee te gaan, te weten:

6. Sogothwich, Yutempasa, Loo Wan, Thagaik, Maratha, Wein, Shuberth, Le Shong, Taivi en 
Duraya.

7. Zij bereikten de aarde niet te vroeg, want weldra werd de hele aarde door de oorlog omringd, en 
werd elke natie en stam en volk ingesloten door een bloedige slachting.

8. Deze periode betekende praktisch het einde van de goede werken van de Drievuldigheid, maar 
evenzeer het begin van hun machtige koninkrijken in de hemel, die waren bestemd om binnenkort 
de hele aarde te overschaduwen.

9. De oorlog die zij op touw zetten op de aarde, breidde zich uit tot hun eigen koninkrijken. En deze
drie Goden, de Drie-enigen, zagen dat zij slechts door macht en wanhopige kracht hun hemelen 
voor anarchie konden behoeden.

10. Vijf van de ondergoden van Kabalactes, van Vind'yu, kwamen in zijn eigen koninkrijk in 
opstand en stichtten plaatsen voor zichzelf. En valselijk namen zij de namen van de verlossers aan 
die ter dood gebracht waren om de Drievuldigheid te grondvesten.

11. Kabalactes ontbood zijn overgebleven hoofdofficieren naar Haractu, zijn hemelse stad, voor zijn
troon. En toen zij voor hem stonden, zei hij tegen ze:

12. Dit is de noodtoestand voor de Goden. Mijn stem en mijn krachtige arm zijn verheven. 
Onverlaten, die ik verhief tot officiële rangen in de hemel, hebben het hun toevertrouwde verraden. 
Met hun legioenen hebben zij zich afgescheiden en koninkrijken voor zichzelf gesticht.

13. Ik heb jullie bij mij geroepen, opdat jullie gezamenlijk mijn besluiten zullen vernemen, en 
gehoorzamen. Ik wil orde en harmonie in mijn hemel hebben. Ook zal er geen andere God in mijn 
gebieden zijn dan ikzelf. Daarom wil ik dat jullie deze oproerige kapiteins omlaag naar de aarde 
achtervolgen, naar hun hemelse koninkrijken, en hen volkomen vernietigen.

14. En indien nodig, moeten jullie hen en hun hoofdleiders gevangennemen, en in de hel gooien. 
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Want zij moeten begrijpen dat ik geen God van de vrede ben, zoals de Goden van Jehovih, maar een
God van de oorlog.

15. Voor dit doel benoem ik Yima tot mijn heilige ambassadeur en aardse strijder. En ik geef hem 
twee miljard krijgslieden opdat hij snel werk kan maken van mijn oproerige hoofden.

16. Mijn maarschalken zullen dus voor u, Yima, de twee miljard engelstrijders uitkiezen; en u moet 
uw eigen generaals en kapiteins aanstellen en onmiddellijk omlaaggaan naar de aardse gewesten 
van deze onverlaten, en mijn geboden ten uitvoer brengen.

17. Yima en zijn scharen handelden als geboden was, maar niet meteen; want er volgde een oorlog 
van de engelen die zesenveertig jaar duurde, voordat de vijf opstandige Goden uit hun bolwerken 
geslagen waren. En zelfs toen werden zij niet gevangengenomen en in de hel geworpen; want zij 
ontkwamen en namen een half miljoen engelstrijders met zich mee, en zij emigreerden naar Europa,
naar de stad Roma (Rome - uitg.), waar ze zich in veiligheid grondvestten. Zodoende werden de 
afgezette Goden van Vind'yu de Goden van Roma.

18. Zodra Yima erin geslaagd was Vind'yu te zuiveren, ontbood Kabalactes hem weer naar Haractu, 
zijn hemelse zetel, in het bijzijn van zijn heilige raad. Toen hij was aangekomen, sprak Kabalactes 
vanaf de troon:

19. Omdat mijn wijsheid getriomfeerd heeft in hemel en op de aarde, neem ik nu voor mijzelf een 
nieuwe naam aan: Boeddha. 13) En vanaf dit moment zal ik nooit meer met een andere naam 
genoemd worden. En mijn hemelse plaats, mijn stad en mijn hemelen zullen voortaan, tot in 
eeuwigheid, bekendstaan als Haractu, het boeddhistische hemelse koninkrijk, de Allerhoogste 
Hemel der Hemelen!

20. U, Yima, zult weer naar de aarde terugkeren met uw twee miljard oorlogsengelen, en mij als de 
Boeddha grondvesten. Te vuur en te zwaard, door bloed en dood zult u mijn naam op de aarde 
vestigen.

21. En u moet een manier vinden om de stervelingen te leren dat ik Sakaya was, en dat Sakaya de 
Boeddha was en is, de Zoon van de Drievuldigheid, Zoon van de Heilige Geest.

22. Jehovih had gezegd: Zie, de tijd zal komen voor zowel Goden als mensen die Mijn Al Persoon 
ontkennen, dat zij zelfs de valsheid zullen omarmen omwille van hun eigen egoïstische motieven.

23. En Kabalactes zal zich valselijk aanmatigen dat hij Sakaya was, en dat Sakaya Boeddha was en 
is.

24. Jehovih sprak tot God, en Hij zei: Zie, hij beveelt zelf dat hij Boeddha genoemd moet worden. 
Nu zeg ik u: laat ook dit geschieden, en beschuldig hem ook niet voor hemel en aarde vanwege zijn 
valsheid.

25. Nee, maar u zult hem voortaan ook Boeddha noemen, hetgeen AL KENNIS betekent, want het 
is zijn keuze.

26. Zo gebeurde het sinds die tijd dat Kabalactes Boeddha werd genoemd in de hemel. En zijn 
engelscharen onder leiding van Yima, die naar de aarde afdaalden, inspireerden de stervelingen via 
de orakels en direct contact, om Sakaya Boeddha te noemen, en Boeddha Sakaya. En deze dingen 
gebeurden. En na enige generaties vergaten de stervelingen dat het om twee personen ging; maar zij
schreven alle dingen van de geest aan Boeddha toe, en alle dingen van het vlees aan Sakaya, 
ofschoon de hele kwestie in feite vals was. 14)
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27. Daarbij gebeurde het dat de volgelingen van Boeddha de vrede beleden, maar oorlog en 
verovering in praktijk brachten door bloedige slachtingen en verwoesting op touw te zetten, om het 
boeddhisme in Vind'yu te vestigen.

28. Jehovih zei tot God: Zelfs dit moet u hen laten doen. Want hiermee zullen zij een begin maken 
met de uiteindelijke omverwerping van deze valse God, Boeddha. Want zij zullen de Drie-eenheid 
op eigen gezag opzij zetten, en Boeddha en de Heilige Geest behouden. Ja, zij zullen tenslotte 
onderwijzen dat Boeddha zelf slechts een principe is, en dat de Heilige Geest niets voorstelt. Ze 
zullen zeggen: Oorlog voor Boeddha, en u zult Boeddha bereiken, hetgeen zal worden gevolgd door
Nirvana, en dat zullen ze ook "niets" noemen. En deze dingen gebeurden.

HOOFDSTUK XL

1. Niet minder waren de beproevingen van Ennochissa; want ook zijn ondergoden kwamen in 
opstand, en veel van hen matigden zich de namen aan van de verlossers, die hij aan Chine'ya 
gegeven had. En ook hij zond een leger van twee miljard engelsoldaten omlaag naar de aarde om 
hen te vernietigen en uiteen te slaan, en indien nodig hen gevangen te nemen en in de hel te werpen.

2. Over deze heerscharen stelde hij Ya'deth tot hoofdkapitein aan en gaf hem de macht om zijn 
eigen kapiteins en generaals te kiezen. En het geschiedde dat er een hemelse oorlog op de aarde uit 
volgde, in Chine'ya, tussen de scharen van Ya'deth en de oproerige ondergoden en hun scharen, en 
dat duurde zeventig jaar.

3. En Ya'deth behaalde de overwinning en ruimde al de opstandige engelen van de ondergoden op, 
en joeg hen op de vlucht. Vier van deze opstandige Goden vluchtten naar Argos, naar Athena 
(Athene - uitg.) waar zij zich stevig grondvestten. 15)

4. Nu ontbood Ennochissa Ya'deth en zijn zegevierend leger naar Eta-shong, zijn hemelse 
koninkrijk. En toen hij voor de troon stond, zei Ennochissa tegen hem:

5. U hebt de kuiperijen van mijn Drie-enige Broedergod Kabalactes gezien, die valselijk de naam 
Boeddha heeft aangenomen en zich bekendmaakte als de Allerhoogste God, en zijn hemel als de 
Allerhoogste Hemel der Hemelen. Twee dingen bepaal ik op dit moment: een leger engelen voor de 
aarde, van twee miljard; en u, Ya'deth, zult hun commandant zijn, om mijn wil te vervullen. En nog 
een leger engelsoldaten voor mijn hemelse koninkrijk Eta-shong, en voor mijn koninkrijk Damaya, 
boven Guatama.

6. Van mijn hemelse leger zult u, Loo Wan, de commandant zijn voor Eta-shong; en u, Biwawotha, 
zult de commandant zijn voor Damaya.

7. En aan jullie van de hemel wijs ik de zorg en bescherming van mijn koninkrijken toe, met jullie 
legers. En jullie moeten je plaatsen ommuren, en mij aan alle kanten versterken met engelsoldaten. 
Maar bedreig niet de engelen van Boeddha of van Looeamong. Als zij niettemin beledigend zijn, of 
oneerbiedig tegenover mij en mijn koninkrijken, dan moeten jullie ze arresteren, en plaatsen van 
kwelling voor ze verschaffen en ze erin werpen.

8. Maar wat u betreft, Ya'deth, u en uw scharen moeten weer naar de aarde teruggaan, naar de 
stervelingen, en mij grondvesten als BRAHMA, hetgeen voortaan mijn naam zal zijn op aarde en in
de hemel, tot in eeuwigheid. En u moet de orakels in bezit nemen, en mij met alle mogelijke 
middelen grondvesten bij de stervelingen, zowel in Vind'yu als in Chine'ya. En allen die hierna 
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Brahma belijden, zullen mijn onderdanen worden bij hun binnenkomst in de hemel.

9. En indien het gebeurt dat Boeddha's sterfelijke soldaten de sterfelijke brahmanen aanvallen, om 
ze te vernietigen, dan moet u er rekening mee houden dat Boeddha mijn vijand is.

10. En u en uw engelsoldaten moeten iedere brahmaan obsederen om de wapenen op te nemen en 
elke agressie plegende boeddhist op leven en dood beoorlogen. Want Boeddha zal leren dat ik, 
Brahma, deze hemelen regeer op mijn eigen manier.

11. Zo gebeurde het dat de vier miljard soldaten van Ennochissa (nu valselijk Brahma genoemd), 
werden geselecteerd en verdeeld, en met grote pracht en praal afmarcheerden naar hun diverse 
plaatsen. Om zelfs maar één van deze legers te beschrijven, met hun muziek en hun 
oorlogsuitrusting, hun voorgeschreven bewegingen en processies, zou een uitgebreid boek vereisen.
Voorts hun oorlogsvaartuigen; hun werktuigen van vuur en water; hun vaandels en vlaggen; en 
bovenal, hun enthousiasme. Want veel van hen waren soldaten geweest tijdens het aardse leven, en 
ze kenden geen ander beroep, en nu verkneukelden ze zich in het vooruitzicht van menselijk bloed 
en dood.

12. Over de ondergoden van Vind'yu en Chine'ya zei Jehovih: Hiervoor alleen zijn deze dingen 
goed. Want in de toekomst zal de mens over de aarde rondkijken en zeggen: Hoe kwamen de Goden
van Vind'yu in Rome terecht? Hoe kwamen de Goden van Chine'ya in Athene?

13. Want aangezien zij niet in staat zijn hun eigen vragen te beantwoorden, zullen zij merken dat er 
een hemelse oorzaak moet zijn geweest waar de stervelingen niet van wisten.

14. Want ten tijde van de vervulling van Mijn openbaringen, zal het niet voldoende zijn voor de 
hemel of de aarde om het geestelijk contact opnieuw te vestigen; maar het zal hen ook getoond 
worden dat er koninkrijken en vorstendommen in de hemel zijn. En zij worden geregeerd door 
goede en slechte Goden. Bovendien moeten zij begrijpen dat al wie Boeddha aanbidt inderdaad naar
Boeddha zal gaan om zijn slaaf te zijn; en al wie Brahma aanbidt zal naar Brahma gaan en zijn slaaf
zijn.

15. Ik zal het hun duidelijk maken dat het vereren van een geest, ofschoon hij een God kan zijn, 
niets anders betekent dan hun eigen zielen aan de slavernij over te geven. Want zij zullen in die tijd 
begrijpen dat de Grote Geest, de Eeuwig Tegenwoordige, geen idool is in de gedaante van een man 
die op een troon zit.

16. Bovendien zullen geesten en stervelingen bemerken dat het ontkennen van Mijn Persoon, vroeg 
of laat, de dader in een val zal brengen waar hij niet uit kan ontsnappen. Geef Ennochissa dan maar 
de naam Brahma, want het is zijn keus. En u zult merken dat de tijd zal komen waarin hij zelfs zal 
proberen deze naam opzij te zetten, en zelfs zijn eigen persoon, om aan de hel te ontkomen.

17. Aldus werden de twee valse Goden, Boeddha en Brahma gegrondvest. En tegelijk ontstond er 
oorlog in de hemel en op de aarde. En dit was vrijwel het einde van de scholen en colleges in deze 
hemelen, en ook het begin van de afbraak van de werkplaatsen en plaatsen van nijverheid in de 
beide koninkrijken Eta-shong en Haractu, in atmosferea.

18. Wat de aardse gebieden betreft, Vind'yu en Chine'ya, hier volgt hoe zij er voor stonden in die 
dagen:

19. Chine'ya was zo goed gevestigd in de doctrines van Chine en Ka'yu (Confucius - uitg.) dat de 
mensen oorlog en afgoderij vermeden. De verlossers hadden maar weinig voet aan de grond 
gekregen. En toen dan ook de Goden de mensen tot oorlog trachtten te inspireren, ten einde zich als 
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Brahma en Boeddha te grondvesten, konden slechts de meest barbaarse streken beïnvloed worden.

20. Brahma, de valse God die nu de kracht van Ka'yu's boeken ontwaarde, zond zijn engelsoldaten 
om de Zonnekoning (de Keizer - uitg.) T'sin, te inspireren om alle boeken in Chine'ya te laten 
vernietigen, ten einde het rijk terug te brengen tot onwetendheid. Dus vaardigde de Zonnekoning, 
T'sin, een besluit uit waarin hij gebood dat al de boeken en tabletten van Chine'ya vernietigd 
moesten worden.

21. Brahma zei: Ik wil alles hebben, of alles vernietigen. Mijn engelen zullen geen koning of 
gouverneur in heel dit land in vrede laten slapen, totdat hij bezig is met het werk om zodoende mijn 
vijand, de KENNIS, te vernietigen.

22. En in één jaar werden er meer dan vijf miljoen boeken vernietigd, en een miljoen tabletten van 
steen en koper; dit betrof de vernietiging van de boeken der Ouden, van meer dan twintigduizend 
jaar. Behalve die werden er veel van de boeken van Ka'yu vernield, maar niet allemaal.

23. Intussen had de anti-oorlogsgeest van het volk uitgeroepen tot de Schepper: O Vader, wat 
moeten we doen om de oorlog af te wenden, en de openbaringen van Uw heiligen vanouds te 
behoeden?

24. En Jehovih antwoordde hen, door God uit Paradijs, de Zoon van Jehovih, en Hij zei: Bouwen 
jullie muren tegen de barbaren. En de muren zullen staan als een getuigenis over hetgeen jullie 
bereid zijn te doen, liever dan je in de oorlog te begeven, zelfs niet uit zelfbehoud.

25. Omdat jullie vertrouwen in Mij hebben, zal Ik met jullie zijn, zelfs tot aan het einde.

26. En het gebeurde dat de Faithists van Chine'ya stenen muren bouwden, de grootste bouwwerken 
in heel de wereld. En zij staan er tot op deze dag.

27. Jehovih zei: Kijk naar de werken van Mijn uitverkorenen. Zolang deze muren blijven staan, 
zullen zij een getuigenis zijn van de worsteling van Mijn volk, om zich te handhaven door middel 
van vrede in plaats van oorlog. En deze muren zullen monumenten zijn voor de Faithists van dit 
land, die zijn omgekomen door de valse Goden, Brahma en Boeddha.

28. Ja, het getuigenis van deze muren zal sterker worden in de komende tijd, tegen Brahma en 
Boeddha, alsof iedere steen een zwaard of speer was. En de volgelingen van Mijn Zoon Ka'yu 
zullen hen verafschuwen met medelijden en haat.

29. Ook in Vind'yu veroorzaakten de kuiperijen van Boeddha en Brahma ernstig onheil bij de 
stervelingen. In dit land verordineerden deze beide valse Goden de vernietiging van alle boeken en 
tabletten, behalve zodanige die er gunstig uitzagen voor hun eigen doctrines. En hier werden meer 
dan twee miljoen boeken en een miljoen tabletten vernietigd, van steen en koper.

30. En de scholen en colleges van het volk werden nagenoeg verwoest, over de hele lengte en 
breedte van het land.

31. En in Chine'ya zowel als Vind'yu werden meer dan honderd veertig miljoen mensen - mannen, 
vrouwen en kinderen in de oorlog gedood, ten einde de namen van deze Goden bij de stervelingen 
te vestigen.

32. Zo werden de stervelingen door de engelsoldaten van deze twee Goden geïnspireerd tot het 
vernietigingswerk. Niet alleen tegen de Faithists richtten deze Goden zich, maar ook tegen elkaar. 
En de stervelingen waren hun slachtoffers, voor de glorie en verheerlijking van de twee hemelse 
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koninkrijken, Haractu en Eta-shong.

HOOFDSTUK XLI

1. God zei: Verneem nu, O aarde, en hemel, over Looeamong, de andere van de Drie-enigen, de 
grondleggers van de doctrines van de Heilige Geest en de Drievuldigheid.

2. Mijn woord is uitgegaan; de koninkrijken van de geesten der doden zullen door mij aan alle 
mensen openbaren; hun bibliotheken zullen als een open boek zijn voor Jehovih's Zoons en 
Dochters in de hemel en op de aarde.

3. Omdat Looeamong Ashtaroth, tegelijk met Baäl vervolgde en haar en haar koninkrijk 
omverwierp, en hen in de hel wierp, werd hij als een leeuw, wild door de smaak van bloed.

4. En ik riep tot hem: Stop, stop; genoeg! Maar hij zei: Nee, totdat ik Baäl ook in de hel heb 
geworpen, zal ik niet ophouden met de slachting van menselijk bloed.

5. En hij overlegde bij zichzelf, in Hapsendi, zijn hemelse plaats, en riep engelsoldaten op, 
tientallen miljoenen, honderden miljoenen. Maar Baäl, de Ego-God van Heleste, riep zijn machtige 
legioenen in de hemel en zond ze omlaag naar de aarde, verdubbeld, om de stervelingen aan te 
zetten tot bloedige daden.

6. Baäl zei: Mijn doctrine is gemakkelijk te begrijpen. Alle stervelingen die Baäl niet aanbidden 
zullen ter dood gebracht worden. De vereerders van de Drievuldigheid, de Vader, Zoon en Heilige 
Geest, zijn mijn vijanden. Zulke stervelingen moeten dood! Zulke engelen zullen de weg naar de 
hel opgaan.

7. De Faithists, de vereerders van Jehovih, zijn ook mijn vijanden. Zulke stervelingen zullen 
gemarteld en doormidden gezaagd worden. 16) Zulke engelen zullen in knopen in de hel gebonden 
en voor eeuwig verstikt worden! Ik zal hen laten weten dat Baäl de allerhoogste God van hemel en 
aarde is.

8. Heel het land Arabin'ya, Heleste en een deel van Europa, waren één groot toneel van anarchie en 
oorlog.

9. Looeamong zei: Ik kom niet om de vrede te brengen, maar de oorlog! Ik kom om natie tegen 
natie op te zetten, volk tegen volk, man tegen man. Omwille van de gerechtigheid zal ik de aarde 
reinigen met menselijk bloed.

10. Ik wil geen halve vrede hebben; ik zal mijn vijanden vernietigen, in het oosten en westen, 
noorden en zuiden. Ik heb het op de Heilige Geest gezworen!

11. En de koninkrijken van Egupt en Media, en Armenia (Oceas - uitg.) en Phrygia (Boa - uitg.) en 
Argos (Griekenland - uitg.) en Scythia (Semia - uitg.) en Naomedia, en al de gebieden van 
Arabin'ya en het westen zullen geen vrede kennen voordat ik de verering heb vernietigd van alle 
Goden behalve de Drie-enigen.

12. En het gebeurde dat er geen vrede was in een van deze landen. Ook zat er geen systeem in de 
oorlogvoering, als men naar enig belangrijk resultaat kijkt.

13. Jehovih heeft gezegd: Laat dit als een getuigenis staan voor komende geslachten. Want zij 
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zullen terugkijken naar deze tijden, en zien dat de oorlogen zonder doel van de kant van welke 
koning dan ook woedden. En dat de stervelingen slechts de instrumenten waren in handen van de 
engelen die over hen heersten. En het zal een getuigenis voor hen zijn van hetgeen er over de 
volken komt die Mijn Persoon ontkennen. Want zij zullen de vrede en blijdschap van Mijn mensen 
vergelijken, terwijl die geen koning hadden, maar Mijn geboden onderhielden, met degenen die Mij
van zich afzetten en trachtten zichzelf te versterken met koningen en staande legers.

14. Baäl vestigde nu nog twee hemelse koninkrijken, één boven Jeruzalem en één boven de 
Apennijnen, in de buurt van Roma. En in dit koninkrijk, dat hij Arkoli noemde, sloot hij een 
verbond met de Vind'yu-Goden die uit hun eigen hemelse gewesten waren ontsnapt en naar de 
sterfelijke stad Roma waren gevlucht. En vlakbij Athena stichtte hij een onderkoninkrijk van 
vijfhonderd miljoen engelen, en sloot een verbond met de Goden die ontsnapt waren uit de 
Brahmaanse koninkrijken.

15. In deze noodtoestand aanschouwde Looeamong, de Drie-enige God van de Heilige Geest, met 
angst en beven zijn geduchte vijand Baäl. En derhalve besloot hij Boeddha om hulp te vragen. Op 
die manier verzocht hij het, te weten:

16. Aan de Drie-enige, de Heilige Boeddha, Zoon van de Heilige Geest, gegroet in liefde en 
majesteit.

17. Op de macht van de Drie-enigen hebben we elkaar trouw gezworen, om de Heilige Geest te 
vestigen in de hemel en op aarde. Door deze federatie zijn wij de drie machtigste Goden boven alle 
andere Goden.

18. Kijk nu eens: Baäl, de meest duivelse van al de Goden, voert oorlog tegen onze heilige doctrines
in al de gewesten van mijn hemelse koninkrijken en ook tegen mijn aardse gebieden. Maar mijn 
strijdkrachten in de hemel en op de aarde hebben versterking nodig. En ik kom naar u toe, in 
overeenstemming met ons oorspronkelijke verdrag, en vraag u om zo'n duizend miljoen engel 
soldaten.

19. Door middel van boodschappers stuurde Looeamong dit aan Boeddha, die hem als volgt 
antwoordde, te weten:

20. Men zegt dat grote beproevingen de engelen en stervelingen er bovenop helpen. Ik heb mijn 
scharen nodig voor mijn eigen doeleinden. Niettemin, als u Egupt aan mij wilt afstaan, zult u het 
leger krijgen waar u om vroeg, gedurende een periode van honderd jaar.

21. Beledigend als dit voorstel was, werd Looeamong toch genoodzaakt erin toe te stemmen, of 
anders zijn koninkrijk door Baäl te laten vernietigen.

22. Dienovereenkomstig werd dit verbond aangegaan; en dus verhuisde Looeamong zijn hemelse 
stad Hapsendi in westelijke richting en plaatste die boven Naomedia. En meteen daarna vestigde 
Boeddha een hemels koninkrijk in Egupt en noemde het Celonia, en hij gaf het in de hoede van 
Thoth, de Bertiër, een engel die zo genoemd werd omdat hij sluw was als een vos.

23. Met deze extra strijdkrachten hervatte Looeamong nu de aanvallen op Baäl aan alle kanten, 
zelfs nog heviger in zijn hemelse plaatsen dan op aarde.

24. En het gebeurde dat Looeamong Baäl op de vlucht dreef uit zijn hemels koninkrijk, en ook uit 
zijn onderkoninkrijken, maar hij kon hem niet gevangennemen, of hem klein krijgen. En de engelen
van Looeamong kregen Jeruzalem en Athena in handen, en daarbij tweehonderd kleine steden met 
hun orakelhuizen en tempels. En Looeamong’s engelsoldaten namen er bezit van, dus konden zij de 
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orakels, de magiërs en de priesters op hun manier antwoord geven.

25. Baäl handhaafde nog steeds een leger van drie miljard engelsoldaten; en hij vestigde zich in de 
steden Roma en Hieadas, dat wil zeggen Byzantium (Constantinopel - Istanboel - uitg.), maar hij 
gebruikte het grootste deel van zijn leger als rondzwervende plunderaars.

26. Welnu, toen Looeamang dus zag dat de beide andere Drie-enigen valselijk nieuwe namen 
hadden aangenomen, en dat zij daardoor macht hadden verkregen, besloot hij voor zichzelf de 
namen Heer en God aan te nemen.

27. Thoth, zijn hoofd-oorlogsengel die tegen Baäl vocht, had gezegd: Allerheiligste Drie-enige, ik 
dien de stervelingen een naam te geven om voor te vechten. De uitdrukking Heilige Geest heeft 
geen kracht.

28. Dus matigde Looeamong zich valselijk aan dat hij God was, de Heer van hemel en aarde.

29. Hij zei tegen Thoth: Ga de stervelingen zeggen, dat ik dezelfde ben die de wonderen bewerkte 
voor de Israëlieten. En werkelijk waar, de Israëlieten zullen voor mij vechten.

30. Thoth deed dit. En bovendien inspireerde Looeamong een zekere Ezra, om al de verslagen te 
verzamelen die hij kon vinden, als een bewijs van zijn werken voor de Israëlieten.

31. Om dit te volbrengen nam Thoth zevenhonderdduizend engelen in dienst, om bij Ezra te zijn en 
bij de talloze schrijvers die Ezra in dienst had. En door middel van hun inspiratie werden de boeken 
van de Ezra-bijbel geschreven en samengesteld, volgens de geboden van Looeamong. En zodoende 
werden er tweeënzeventig boeken bijeengebracht, en zij werden opgeborgen in de koninklijke 
bibliotheek van Jeruzalem, op de manier zoals de Ouden de belangrijke optekeningen van 
gebeurtenissen bewaarden, en deze boeken werden door Ezra de Heilige Bibliotheek (Heilige Bijbel
- uitg.) genoemd, waarvan er vierenvijftig tot op heden zijn overgebleven.

32. Maar van dit alles was geen één boek geïnspireerd door Jehovih, of Zijn Zoon, de God van 
hemel en aarde. Niettemin staan er vele dingen in die van Jehovih en Zijn engelen afkomstig waren,
alhoewel zij door mensen werden opgetekend en door mensen werden uitgelegd.

33. In deze dingen zondigde Looeamong niet tegen Jehovih, want hij zorgde er niet voor dat zijn 
eigen naam, Looeamong, aanbeden werd.

HOOFDSTUK XLII

1. God, Jehovih's Zoon, was wijs boven al deze beproevingen, want hij had het licht van Jehovih's 
koninkrijken bij zich.

2. En dadelijk zal getoond worden, hoeveel verder vooruit de plannen worden ontwikkeld door 
Jehovih's Zoons, dan die van Zijn vijanden.

3. Omdat Farao de Israëlieten onderdrukte, legde Mozes een vloek op hem. Nu, na honderden jaren 
in de lagere hemelen, werd Farao in de hel geworpen, en vervolgens in de chaos, en niemand anders
dan Mozes kon hem verlossen, zoals het voordien beschreven werd.

4. Zo daalde Mozes uit de hogere hemelen omlaag en verloste Farao, en hij voorzag Farao van een 
nieuwe naam, Illaes, en stuurde hem terug naar de aarde om bij de Israëlieten te werken, teneinde 

Oahspe - Gods Boek van Eskra is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1152 - 1284



zijn tekortschieten in rechtvaardige werken te herstellen. Illaes werd daarom een volgzame 
vrijwilliger, en vele engelen met hem.

5. En deze engelen inspireerden zevenhonderd Israëlieten om zich van alle andere mensen af te 
zonderen en te gaan leven volgens de aanwijzingen van de engelen van Jehovih. Bovendien 
inspireerden de engelen deze mensen om zichzelf Es'eërs (Essenen) te noemen, zoals was 
opgedragen door Mozes in de hemel.

6. Deze Essenen werden daarom tot een apart volk, plechtig verbonden met Jehovih om geen 
koning of aardse heerser te hebben, behalve hun rab'bahs. En zij woonden in gemeenschappen en 
families van tien en twintig en honderd en ze bezaten alle dingen in gemeenschap. Maar in hun 
huwelijk waren zij monogaam, ook bezaten zij niet meer dan één stel kleren elk; en zij leefden 
slechts van vruchten en kruiden; ook aten zij geen vis of vlees of iets dat ooit de levensadem had 
geademd. En zij namen iedere morgen een bad bij het opgaan van de zon, en hielden de eredienst 
voor het altaar van Jehovih, en gedroegen zich in alle dingen op de manier van de oude Faithists. 
Door de kracht van de engelscharen die bij hen waren, deden zij deze dingen. En zij onderhielden 
verbinding met de hemelse engelen, elke nacht voor zij gingen slapen.

7. Illaes had gezegd: Omdat ik de Faithists onderdrukte en mijn hand tegen hen en tegen Jehovih 
ophief, heb ik deels meegewerkt aan hun ondergang. Nu wil ik bij hen werken om ze opnieuw op te 
richten in reinheid en liefde. En zo werkte hij.

8. En Illaes en zijn engelscharen maakten de kampen van de Essenen tot hun woonplaatsen en ze 
waakten dag en nacht over deze weinige Israëlieten, gedurende honderden jaren. Ja, zonder hen te 
verlaten beschermden deze trouwe engelen hen voor al de vechtende scharen van engelen die tot de 
legers van Baäl en Ashtaroth behoorden, en tot de Drie-enige God Looeamong en zijn scharen.

9. En, ofschoon de Essenen in grote zuiverheid van lichaam en ziel leefden, werden zij toch 
kwaadaardig belasterd door het wereldse volk aan alle kanten om hen heen.

10. Maar Jehovih liet het zaad van de Essenen gedijen, in heiligheid en liefde gedurende vele 
geslachten.

11. Toen kwam Gafonaya, hoofd van de loo'is, volgens de opdracht van God om een erfgenaam te 
verwekken voor de Stem van Jehovih. En, na nog vier geslachten, werd er een erfgenaam geboren, 
en Joshu genoemd, en hij was het kind van Jozef en zijn vrouw Mara, oprechte vereerders van 
Jehovih, die zich afzijdig hielden van alle andere mensen behalve de Essenen.

12. En, vanwege de jeugdigheid van Mara, was het kind van twijfelachtig geslacht, waarop de 
rab'bah's zeiden dat het kind een iesu was, hetgeen onzijdig betekent.

13. De tijd van de geboorte van het kind was drie dagen na het afdalen van een hemels schip van de 
troon van God. En vele van de Essenen keken omhoog en zagen een ster, en zij voelden hoe de 
koude wind van de hogere hemelen op en rondom de tent viel waarin het kind werd geboren. En zij 
zeiden tegen elkaar: Jehovih denkt aan ons.

14. Gefonaya, de hoofdengel van de loo'is, wist van tevoren dat de geboorte zou plaatshebben, en 
hij stuurde extra beschermengelen uit rondom de kampementen van de Essenen; en deze maakten 
aan de neerdalende hemelse scharen bekend wat er op handen was.

15. Dus bleven de hemelse boodschappers totdat het kind geboren was en ze maakten Illaes bekend 
met het tijdstip waarop Mozes en Elia met hun scharen zouden komen om de verlossing te voltooien
van de geesten der Egyptenaren, die Mozes in een kolonie in atmosferea had ondergebracht.
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16. Illaes zei: Dank U, Jehovih, ik zal nogmaals Mozes' gelaat zien.

17. Toen de geboorte volbracht was, gingen de hemelse engelen weer aan boord van hun 
ruimteschip en spoedden zich terug naar Paradijs, Gods hemelse zetel.

HOOFDSTUK XLIII

1. Toen Joshu volwassen was en gereed voor zijn werk, zorgde God voor een schare van honderd 
miljoen engelen om een keten van licht tot stand te brengen van zijn heilige raad omlaag naar de 
aarde; en zo deden zij.

2. En God zorgde voor een beschermende schare van twee miljard engelen om de communicatielijn 
te beschermen; want het waren tijden van oorlog in de hemel en op aarde.

3. Toen kwam Mozes uit zijn etherische rijken, vergezeld van Elia en een geschikte schare. En hij 
kwam naar Paradijs, naar God op zijn troon, waar de gepaste voorbereiding voor hem verricht was. 
Want de hemelse koninkrijken van God werden van voor tot achter in beroering gebracht toen was 
aangekondigd dat Mozes en Elia in aantocht waren.

4. En Paradijs was als een nieuwe hemelse stad, nadat er een stroom van meer dan een miljard 
bezoekers voor deze gelegenheid was binnengekomen.

5. En herauten en ontvangers, maarschalken en musici verspreidden zich naar alle kanten.

6. Er had wel een heel boek geschreven kunnen worden over de heerlijkheid van het gebeuren, toen 
dat etherische schip omlaag daalde uit de hogere hemelen. Het volstaat, dat Mozes werd ontvangen 
volgens het gebruik van de Goden. En God zei tegen Mozes en Elia: Kom, en verleen mijn troon de 
eer; en ik zal een defilé voor de troon afkondigen, gevolgd door twee dagen van ontspanning.

7. Toen begaven Mozes en Elia zich naar boven en gingen op de troon van God zitten. En God 
kondigde het defilé af; waarop honderden miljoenen, miljarden, in optocht voorbij de troon van God
gingen, opdat zij Mozes' gelaat zouden kunnen zien. En Mozes stond op voor hen. Mozes zei: Ik 
herinner mij dat ik op de aarde stond terwijl de scharen die uit Egypte kwamen, aan mij 
voorbijtrokken! Grote Jehovih, wat een symbolische dingen schenkt U. En altijd met een nieuwe 
sensatie van vreugde voor de ziel. O Gij Almachtige!

8. Dat was al wat hij zei; maar zo groot was de liefde en heerlijkheid op zijn gezicht terwijl hij op 
de troon van God stond, dat elke ziel die voorbij kwam, zei: Mozes, gezegende Zoon van Jehovih!

9. En God schonk twee dagen van ontspanning en gedurende die tijd begaven de etheriërs zich met 
groot genoegen onder de atmosferiërs. Daarna ging Mozes met zijn scharen naar Elaban, zijn 
kolonie van Egyptenaren, die nu hoog in de graden gestegen waren. En Mozes liet hen naar Aroqu 
gaan, waar zij naar behoren gereedgemaakt en uitgedost werden als bruiden en bruidegoms van 
Jehovih. En na gepaste voorbereiding zorgde Mozes voor hun opstijging naar de Nirvanische velden
van Metapotamas in etherea en hij stuurde hen aan het hoofd van zijn eigen scharen.

10. Daarna daalden Mozes en zijn achterblijvende scharen omlaag naar de aarde, naar Kanna'yan, 
naar de stammen van de Essenen, die waren verheven door Illaes (Farao). En groots was de 
ontmoeting tussen Illaes en Mozes. Illaes was zijn ontroering niet meester. Hij zei: U zij alle eer, O 
Jehovih! U hebt tenslotte aan mij gedacht.
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11. Mozes kwam naar hem toe en zei: Ik ben gekomen voor u, O Nu'ghan! Ik heb een plaats bereid 
voor u en uw scharen in mijn etherische koninkrijken! U hebt welgedaan!

12. Toen brachten Mozes en zijn scharen hun otevan omlaag naar het kamp van de engelen, dat 
dichtbij het kamp was van de stervelingen, de Essenen, en zij lieten het licht op de boot schijnen; en
het geschiedde dat vele van de Essenen omhoog keken en de otevan zagen, en ze noemden het een
triomfwagen.

13. En Mozes en Elia gingen naar Joshu toe en stonden voor hem, en hij zag hen.

14. Mozes zei tegen hem: Mijn Zoon! Mijn Zoon! Het licht van Eloih is op u. Door u zal Israël de 
Ene herkrijgen, die verloren was.

15. Daarop begaven Mozes en zijn scharen, tezamen met Illaes en zijn scharen, zich aan boord van 
de otevan en ze vertrokken onmiddellijk in de richting van Paradijs, Gods hemelse zetel, waar zij 
mettertijd aankwamen. En, na drie dagen, gingen zij weer aan boord van het vuurschip en 
vertrokken naar Mozes' etherische rijken.

Leerstellingen van Joshu en zijn dood

HOOFDSTUK XLIV

1. God zei: Dit waren mijn leerstellingen zoals ik ze door Joshu onderwees:

2. U zult de tien geboden van Mozes onderhouden.

3. U zult u niet bezighouden met oorlog, noch tot oorlog aanzetten.

4. U zult geen vlees eten van enig dier, of vis, of vogel, of gevogelte, of kruipend wezen dat Jehovih
levend schiep.

5. U zult in familieverband wonen (gemeenschappen - uitg.) op de manier van de oude Israëlieten, 
die alle dingen gemeenschappelijk bezaten.

6. U zult geen koning hebben, noch een koningin, noch u in aanbidding voor iemand neerbuigen, 
behalve voor uw Schepper.

7. U zult niet de naam van engelen aanroepen om hen te aanbidden, of hen raad te vragen in aardse 
aangelegenheden.

8. U zult uw buurman liefhebben als uzelf, en uw medemens behandelen zoals gij wilt dat hij het u 
zou doen.

9. U zult kwaad met goed vergelden, en medelijden hebben met degenen die zondigen.

10. Er werd gezegd: Oog om oog, tand om tand; maar ik zeg: geef het goede terug voor het kwade.

11. En als iemand u op de wang slaat, keer hem dan ook de andere toe.
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12. De man zal slechts één vrouw hebben, en de vrouw slechts één echtgenoot.

13. Zoals de kinderen de vader eren, zo zal het gezin gezegend worden met vrede en voorspoed.

14. Denk eraan dat alle dingen van Jehovih zijn, en dat gij Zijn dienaren zijt om elkaar te helpen.

15. En zoveel u dit voor elkander doet, zo dient ge Jehovih.

16. Zie slechts de deugden en wijsheid in uw buurman; zijn tekortkomingen dient ge niet te 
onthullen.

17. Zijn aangelegenheden behoren zijn Schepper toe.

18. Roep niet de naam van een God of Heer in aanbidding aan; maar aanbid alleen Jehovih.

19. En als u bidt, laat het dan op deze manier zijn:

20. Jehovih, die heerst in de hemel en op aarde, Uw naam worde geheiligd en zij eerbiedwaardig 
onder de mensen. Voldoende is mijn dagelijks brood voor mij; en evenzeer als ik hen vergeef die 
tegen mij zondigen, vergeeft U ook mij, en maak mij standvastig om verleiding te vermijden, want 
U zij alle eer en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen!

21. De zieken en bedroefden te bezoeken, de hulpelozen en de blinden, en ze te ondersteunen; te 
zorgen voor de weduwe en de wees, en uzelf onbevlekt te houden voor de mensen; dat zijn de 
wegen van verlossing.

22. U zult geen deel nemen aan het bestuur van mensen, maar de wil van Jehovih in acht nemen, en 
gehoorzaam zijn aan alle regeringen om Zijnentwille.

23. Alle mensen zijn de kinderen van Eén Vader, Jehovih; en al wie voor Hem kiest, en Zijn 
geboden onderhoudt, is Zijn uitverkorene.

24. Ten einde het zaad van Zijn uitverkorenen te behoeden, zult ge slechts met de uitverkorenen 
huwen.

25. Maak geen ruzie met een ander mens omwille van een mening, noch om enig aards ding.

26. En laat uw spraak zijn tot vreugde van een ander; of open uw mond niet als uw woorden pijn 
zullen doen.

27. Wees dus bedachtzaam met wat u zegt; leer anderen door zachtmoedigheid en liefde om achting 
te hebben voor alle mensen.

28. Onderhoud de heilige dagen van de rab'bahs; en de riten en ceremoniën van emethachavah.

29. Drie jaar lang reisde Joshu temidden van de Israëlieten, predikend en de oude leer herstellend.

30. En daar waren meer dan tweeduizend Israëlieten van de oude Orde van Mozes in groepen van 
tien en twintig en vijftig bijeen, die standvastige volgelingen werden van de leringen van Joshu.

31. Maar, vanwege de onderdrukking door de afvallige joden, hielden zij zich afzijdig van de 
wereld en hadden tekenen en wachtwoorden waardoor zij elkaar herkenden.
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32. Eerst inspireerde de God Baäl de koningen en heersers tegen deze Faithists, en na hem was dat 
Thoth.

33. En zij brachten hen aan het licht door hen te bevelen vlees te eten, zelfs varkensvlees, en als zij 
dit weigerden, was het een voldoende bewijs voor de wetten om hen schuldig te verklaren als zijnde
vijanden van de Goden.

34. Dan werden zij gegeseld en ter dood gebracht, waar ze ook gevonden werden.

35. Nu gebeurde het dat Joshu Jeruzalem binnenging om te prediken, en weinige dagen later werd 
hij ervan beschuldigd over Jehovih te prediken.

36. En hij werd gevangengenomen, en terwijl hij naar de gevangenis werd gebracht, zei hij:

37. Jullie zijn huichelaars en godslasteraars! Jullie brengen geen van de geboden in praktijk, maar al
het kwaad van satan.

38. Zie, de tempel zal doormidden splijten, en jullie zullen tot vagebonden op de aarde worden.

39. Daarop wierp de menigte hem met stenen en doodde hem!

40. En Jehovih zond een vurige hemelwagen, en droeg zijn ziel naar Paradijs.

HOOFDSTUK XLV

1. De Heer zei: Kijk eens, Looeamong was niet langer gesteld op het beoefenen van gerechtigheid, 
maar op macht.

2. Noch overwoog hij langer de verrijzenis van stervelingen of engelen.

3. De listigheid en wijsheid van Baäl verbijsterde Looeamong, zowel wat betreft zijn hemelse 
veldslagen als zijn veldslagen om de stervelingen.

4. Al de landen van Egupt, Parsi'e, Heleste en Uropa waren in oorlog; en de hemelen van deze 
landen waren ook in oorlog, met honderden hellen erin.

5. Looeamong vocht niet langer voor de Drievuldigheid of de Heilige Geest, maar om zijn hemelse 
koninkrijk te redden, opdat hij niet gevangengenomen en in de hel geworpen zou worden.

6. En nog wanhopiger stond Baäl tegenover hem.

7. Intussen begonnen de twee andere Drie-enigen elkaar te beoorlogen in hun hemelse koninkrijken,
vechtend over grenzen en onderdanen.

8. Thoth stuurde de volgende boodschap aan Looeamong, te weten: Gegroet zij u, gij Allerhoogste 
Drie-ene, in de naam van de Heilige Geest.

9. Waarin ik lastig ben, bid ik u, schenk mij dan mildheid. Mijn verzoek is niet zonder behoorlijke 
overweging en gebeden tot de Heilige Geest. Lange tijd heb ik uw veldslagen gevochten, en heb ik 
grote macht en gezag verkregen in vele koninkrijken, in de hemel en op aarde.
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10. Maar kijk eens, ik werk tegen Goden die mij niet kennen. De opstandige Goden van Chine'ya en
de opstandige Goden van Vind' yu, die de Drie-enige koninkrijken in het oosten ontvlucht zijn, 
hebben voor zichzelf namen aangenomen die in trek zijn bij de stervelingen. Luister eens naar deze 
namen: Nestor, alias (anders genoemd) Puith; Neptunus alias Poseidon; Oileus, alias Pendre; 
Priamus, alias Hogath; Phoebus, alias Onewakax, alias Apollo; Pales, alias Shugansitha; Pelides, 
alias Peleus; Saturnus, alias Kronos; Thaleia, alias Musae; Thestor, alias Suko, alias Bayrith, alias 
Calchas; Thetis, alias Arama, alias Mi, alias Mara, alias Achill'ya, alias Argos; Venus, alias Seinalt, 
alias Vishnoe, alias Mira, alias Thor, alias Theo; Vulcanus, alias Anawahah, alias Ir, alias Agni, alias
Hefaste'yan (Hephaistos - vert.); Calianessa, alias Vritta; Hecla, alias Jah, alias Tyronia, alias 
Nileus; Nemertis, alias Itra, alias Prometh'ya (Prometheus), alias Ari, alias Mithra; Opsendes, alias 
Miletus, alias Brahma, alias Ishaka, alias Davetat, alias Sakaya, alias Morototha; Pherna, alias 
Holasa, alias Iao, alias Crite, alias Thammus; Speio, alias Pelides; alias Hecla, alias Vulcanus; Thor,
alias Padua, alias Hermes, alias Belus, alias Hiroth, alias Yosammis; Thoa, alias Thor, alias 
Neptunus, alias Orion, alias Aph, alias Thulis; Quiurnus, alias Vishnoe, alias Ahambre, alias K'isna, 
alias Atys, alias Etus.

11. Thoth vervolgde: En toch is dat niet alles. Want deze Goden koesteren geen vrees voor de 
Heilige Geest, en zij kiezen iedere naam die flatteus zal zijn voor de stervelingen. En de magiërs en 
priesters, en de anderen die het vermogen bezitten om de stemmen van de geesten te horen, worden 
ertoe gebracht te geloven dat zij de Goden zelf horen, van wie de namen gegeven worden.

12. Dit is nu mijn ongeluk, u meest heilige God van de Drievuldigheid: mij werd geboden slechts 
één naam te geven aan de stervelingen; de Heilige Geest, of de Vader. Of, hetzij mijn engelscharen 
nu spreken tot de orakels of tot personen die in staat zijn de geesten te horen, en tot hen te zeggen: 
vecht voor de Heilige Geest of vecht voor het Scheppend element, de stervelingen luisteren niet 
naar ons. Of zij bespotten ons oneerbiedig door te zeggen: wat kan ons een God schelen die maar 
een fantoom is, een schaduw, een scheppend element? Geef ons Goden die zelf spreken. Wij willen 
geen engelen van de Heilige Geest. Breng uw Goden maar, en laat de orakels ons vertellen wat ze 
zeggen.

13. Vervolgens stuurde Looeamong boodschappers en een passend gevolg naar Jeruzalem, op de 
aarde, waar Thoth op dat ogenblik gestationeerd was met een engelschare van strijders, om zijn 
aanwezigheid te gelasten voor zijn (Looeamong’s) heilige raad in Hapsendi, hemelse stad en 
koninkrijk van Looeamong.

14. Welnu, nadat Thoth daarheen gegaan was, en zij een vele dagen durende raadsvergadering 
hielden, ontstond er beroering in de raad als gevolg van de heftigheid van de besprekingen.

15. Want de Goden uit de raad zeiden voor het merendeel: Hoeveel beter zijn wij dan de aanhangers
van Jehovih? Wat voor grotere macht hebben wij dan de aanhangers van Jehovih? Wie kan 
beantwoorden aan de filosofie van Thoth? Het is een waarheid dat de stervelingen nooit tevreden 
zijn geweest met EEN ENGEL VAN DE GODEN. Zij willen de God zelf.

16. Was dat niet altijd de zwakheid van de aanhangers van Jehovih? Zulke engelen konden geen 
naam geven die de stervelingen kenden, behalve als zij zich valselijk een naam toe-eigenden. 
Vandaar hun zwakheid, vergeleken met die engelen die zich gewetenloos aanmatigden Goden te 
zijn.

17. Wij allen wisten deze dingen voordat onze Heilige Federatie werd gevormd. Ja, een van de 
voornaamste redenen tot het vormen van een federatie in de hemel was, dat we doeltreffender de 
macht van boze geesten over de stervelingen konden overwinnen.

18. In die tijd zeiden we: De drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zouden ons in 
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staat kunnen stellen in persoon en met gezag aan de stervelingen te verschijnen.

19. Kijk eens, het is er nu van gekomen dat de stervelingen een meer duidelijk omschreven God 
verlangen, één die aan hen bekend is. We kunnen niet naar waarheid de naam aannemen van de 
eerste de beste God die Thoth ons genoemd heeft, en ook niet van een of andere God die door de 
stervelingen vereerd wordt.

20. Toen joeg Looeamong de heilige raad uit het paleis vandaan, opdat hij een gelegenheid zou 
krijgen bij zichzelf te rade te gaan, over wat hij moest doen.

Satan komt de heilige raad van Hapsendi binnen en spreekt tot Looeamong, de drie-enige

HOOFDSTUK XLVI

1. Luister naar mij, O jij meest oprechte van de Goden. Ik heb een relaas van deernis en 
verschrikking voor jouw volk.

2. Kijk, je voormalige broeder-Drie-enigen hebben sinds het begin een grote voorsprong op je 
gehad.

3. Zij hadden meer volkrijke koninkrijken en onderdanen van hogere graden.

4. Niettemin, waarin zij voorspoed hebben gehad, moet jij verstandig zijn.

5. Zij vonden het ook nodig om een naam te hebben die de stervelingen konden aanroepen.

6. En zij noemden zich met de namen Brahma en Boeddha, die allebei 'kennis' betekenen; niets 
meer of minder.

7. Dat heeft de stervelingen voldoening gegeven.

8. Welnu, jij moet de naam Kriste kiezen, hetgeen in het Ahamisch ook 'kennis' betekent.

9. Hiermee zul je dus in de hemel de waarheid aan jouw kant hebben voor je heilige raad, en op de 
aarde zul je een persoonlijke belichaming hebben.

Looeamong maakt zich valselijk bekend als de Kriste (christus)

HOOFDSTUK XLVII

1. De Heer zei: Zie, het geschiedde zoals het door God, Jehovih's Zoon, voorzegd was: De Drie- 
enigen zullen allemaal valse Goden worden, omdat zij de Almachtige ontkend hebben.

2. God zei: Er is er slechts Eén, die Al Kennis is. Welke engel of God ook die zich bekendmaakt als 
de Al Kennis, is vals in tegenwoordigheid van Jehovih.

3. Niettemin heeft Looeamong in de hemel en op aarde verkondigd dat hij De Kriste was, hetgeen 
de Ahamische uitdrukking is voor Al Kennis.
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4. De Heer zei: Welnu, daarom was Looeamong sinds die tijd een valse God in de hemel en op 
aarde.

5. En Looeamong gebood Thoth, zijn bevelvoerend engelstrijder over zijn aardse gebieden, om 
strijdbare stammen onder de stervelingen op de been te brengen.

6. En, door de inspiratie van voornoemde Thoth werden deze strijders ertoe gebracht zich 
Kriste'yers (christenen) te noemen.

7. God zei: Opdat de mens mag weten dat dit waar is, zijn de volgelingen van Jehovih geen 
strijders, noch zijn ze het ooit geweest.

8. Jehovih zei: Dit teken plaatste Ik op de mens sinds de tijd van Kaïn tot op de huidige dag, dat al 
wie zijn hand opheft tegen zijn broeder, ook zijn hand tegen Mij opheft. En dit teken zal Mijn 
dienaren onderscheiden tot aan het einde van de wereld. Zie, Ik alleen ben Al Kennis.

9. Nu gebeurde het, dat vanaf die tijd de oorlogen van Looeamong door een groot succes begeleid 
werden, voor de glorie van zijn hemelse koninkrijken.

10. En, in de tijd van driehonderd jaar kreeg Looeamong geleidelijk aan de overhand op Baäl en 
zijn bondgenoten, zowel op aarde als in de hemel.

11. En Looeamong nam meer dan zevenhonderd valse Goden en valse Heren gevangen of verjoeg 
ze uit zijn gebieden.

12. En hij maakte een eind aan zeshonderd tachtig orakelhuizen en tempels die werden gebruikt om 
de geesten te raadplegen, die zich Goden noemden en van wie de enige dienst eruit bestond om raad
te geven over de oorlog, verovering en verwoesting.

13. Zodat, zelfs met Looeamong’s valsheid jegens zichzelf, hij een grote dienst bewees aan Jehovih,
tegen wie hij strijd leverde.

14. Gedurende nog eens driehonderd jaar zette Looeamong de oorlog in de hemel en op aarde voort 
met meer dan zes miljard engelsoldaten; en hij veroverde hoofdzakelijk al de bolwerken van andere 
valse Goden. Baäl echter handhaafde zich nog steeds in Roma, en als God van het Romeinse Rijk, 
maar dan onder andere namen.

15. God, de Zoon van Jehovih zei: Kijk eens, zelfs Looeamong, de valse God, betreurde de 
oorlogen, en ook betreurde hij zijn eigen doctrines.

16. Looeamong riep het uit in zijn wanhoop, en hij zei: Tot wie moet ik bidden, O Heilige Geest? Jij
schaduw, jij niets, jij leegte?

17. Moet ik zeggen: O jij al-niets? Jij onvoorstelbare? Jij onkenbare? Jij al-verborgene?

18. Of moet ik zeggen: O jij natuur? Jij God van de natuur? Jij zinloze? Jij verstrooide?

19. Jij die niet luistert? Jij die niet weet? Jij die niet ziet?

20. Jij wezen? Jij bron, die stom is? Jij toeval? Jij vormloze?

21. Jij onpersoon? Jij kleinheid in alles? Die ons verlokt om hierheen te komen, om je te zoeken? Of
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daarheen te gaan en je te zoeken?

22. En om dan inderdaad te ontdekken dat we je niet vinden? Ja, te weten dat jij de woestenij en 
verlatenheid bent van al wat er bestaat?

23. En, wat de Vader betreft die wij drieën opbouwden, is Hij niet dood? Een verdeeld koninkrijk 
met drie verdwaalde zoons? En ieder voor zich?

24. O jij Brahma, jij bezat een vreedzaam gewest. En jij Boeddha, een plaats van groot nut.

25. Maar ik, jullie gelijke, met een nutteloos deel van deze westelijke hemelen. De mijnen zijn 
soldaten in de hemel en op aarde. Die van jullie, vreedzaam en nuttig. Hoe kan ik Hapsendi, mijn 
hemelse zetel, verfraaien? En het tot een pracht maken, als die van jullie?

26. Kijk, mijn duizenden miljoenen engelen zijn nodig als soldaten. Waar haal ik de tijd vandaan 
om mijn troon te verfraaien, en mijn hemelse stad? Geen wonder, dat jullie tweeën met een 
spottende vinger naar mij wijzen, vanwege de armoede van mijn hemelse koninkrijk.

27. Heb ik niet al die honderden jaren strijd geleverd met satan? Vond ik niet, zelfs sinds het begin, 
dat de hemel een plaats van oorlog was?

28. Moeten deze dingen altijd maar doorgaan? Bij wie moet ik navraag doen? Heb ik niet verklaard 
dat ik één met de Vader ben, en één met de Heilige Geest?

29. Waarom zal ik dan niet naar mijzelf kijken? En is dat niet de som van alles? Ieder voor zich? 
Was ik zelf niet een zelf (ego) vanaf het begin? En een zelf dat voortduurt voor het zelf tot in 
eeuwigheid?

30. Voortaan ga ik niet omlaag om vrede op de aarde te brengen; ik ga niet om vrede te brengen, 
maar het zwaard.

31. Ik ga om de man tegen zijn broeder en vader op te zetten, en de vrouw tegen haar zuster en 
moeder, en een schoondochter tegen haar schoonmoeder.

32. Ik zal iemands huisgenoten tot zijn vijanden maken.

33. Wie vader of moeder liefheeft boven mij, is mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft 
boven mij, is mij niet waardig.

34. En wie zijn zwaard niet op wil nemen en mij verkondigen, is mij niet waardig.

35. Mijn tekenen zullen zijn: een zwaard, een schedel met gekruiste beenderen, en een bul (stier).

36. Mijn edicten zullen bullen zijn; hierdoor zullen mijn vijanden vernietigd worden.

37. Voor mij zal elke knie zich buigen, en iedere tong zal mij, de Heer van alles, belijden.

38. Kijk eens, ik zal hen een boek geven en een gids, waardoor zij mij zullen kennen; met bloed zal 
ik hen bezegelen tot het einde van de wereld.
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HOOFDSTUK XLVIII

1. De Heer zei: Terwijl Looeamong, de valse God, nog aan het treuren was, kwam zijn opperste 
strijdgod, Thoth, naar hem toe en zei:

2. Helaas, O meester, uw volgelingen hebben geen koning of koningin op aarde om hen te 
beschermen.

3. Uw sterfelijke christenstrijders, die het zwaard trokken om u te grondvesten, zijn afgeslacht in 
Cardalia, Cyprus, Aitina, Thessalonica, Dalmatia, Lacaonia, Napels, Selucia, Macedonië, Galatië en
Scythië.

4. In Thebe werden zesduizend christenstrijders uitgemoord door de legers van keizer Maximus, 
geïnspireerd door Baäl.

5. In Eocla inspireerden de Goden Jupiter en Ira koning Hoethus om zevenendertighonderd 
christensoldaten af te slachten.

6. In Utica liet de God Jupiter met zevenduizend engelen driehonderd van uw soldaten verbranden 
in een kalkoven. En dat waren soldaten die streden voor u.

7. In Damascus werden zevenentwintighonderd van uw soldaten met het zwaard in stukken gehakt. 
En de enige beschuldiging tegen hen luidde, dat zij vochten voor u. Ja, hun heilige stier werd hen 
afgenomen en levend geroosterd. En hun bloedige kruis, dat u hen gaf als teken van de strijdkreet, 
werd gebroken en verbrand.

8. In Kreta werden achttienhonderd van uw strijders, die u goed gediend hadden door het afslachten 
van heidenen, ommuurd met vuur en levend gebraden.

9. Op de vlakten van Agatha werden driehonderd tachtig van uw soldaten, die terugkeerden met hun
buit en u een grote dienst bewezen hadden, door het verwoesten van heidense tempels, door de 
Gathiërs aangevallen en vernietigd, en voor geen andere reden dan dat zij u dienden. 17)

10. Looeamong schreeuwde het uit: Genoeg! Genoeg, O Thoth! Ik zal ook een menselijke keizer 
hebben.

11. U moet weer naar de aarde afdalen, naar Hatuas (Constantijn), en hem inspireren een menselijk 
leger van veertigduizend man op de been te brengen, en op te trekken tegen Roma.

12. Ik zal mijzelf bewijzen voor Hatuas, en hij zal een verbond met mij aangaan. Door middel van 
hem zal ik Baäl uit Roma verdrijven. En, zoals ik mijzelf tot Kriste van de hemel maak, zo zal ik 
Hatuas (Constantijn) tot keizer over de hele wereld maken.

13. Vervolgens daalde Thoth af naar de aarde, naar Hatuas die een su'is was en de engelen kon zien 
en ook horen spreken; en Thoth bracht Hatuas ertoe om een leger van veertigduizend soldaten op de
been te brengen en op te trekken om te veroveren.

14. En toen zij op de vlakten van Agatha waren gekomen, precies waar de christenen vele jaren 
eerder werden uitgemoord, verschenen Looeamong en zijn engelscharen in de hemel boven het 
leger van Hatuas, zodat alle soldaten de hemelse bezoekers zagen.

15. En Looeamong toonde Hatuas, in het uitspansel, een Latijns kruis waarop met bloedige letters
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geschreven stond: IL'KRISTE.

16. Niettemin was er niemand aanwezig die het opschrift kon lezen; en groot was het aantal 
veronderstellingen. In de avond daalde Looeamong naar Hatuas af en zei tegen hem: Dit is de 
interpretatie van het teken en het kruis dat ik u liet zien:

17. IN HOC SIGNO VINCES! (In dit teken zult u overwinnen - vert.) En wanneer u bent opgestaan
in de ochtend moet u een kruis laten vervaardigen, van buitengewone uitvoering; en u moet erop 
laten aanbrengen: DE CHRISTUS, ONZE HEER, DE ZOON VAN DE HEILIGE GEEST.

18. En dit kruis moet u aan het hoofd van uw legers laten dragen. En uw edicten moet u bullen 
noemen, en zij zullen geschreven worden met het bloed van een lam, ter herinnering aan het offer 
van de joden in Egypte, die vanwege dit offer door de Vader in de hemel verlost werden. Want ik 
ben de Heer van hemel en aarde.

19. Dienovereenkomstig werd er een kruis vervaardigd, en bijzonder versierd en van het opschrift 
voorzien zoals geboden was, en Hatuas en zijn soldaten trokken met hernieuwde moed verder. En 
zo groot was hun vuur, dat alles voor hen viel.

20. En nu Looeamong’s engelen een ankerplaats op de aarde hadden, waren zij in alle opzichten de 
gelijken van de engelen van de heidense Goden. Terwijl Hatuas zegevierde op de aarde, zegevierde 
Gabriël, alias Thoth, in de hemel.

21. En het gebeurde in weinig jaren dat Looeamong, door middel van Gabriël, Baäl gevangen nam 
en al de valse Goden in alle gewesten, heinde en ver. En tegelijk met de gevangen Goden pakte 
Gabriël zeven miljoen zeshonderdduizend oorlogsengelen op en bracht ze allemaal naar Makavishtu
in hada, en wierp ze in de hel, waar er zich al meer dan tien miljoen bevonden die in chaos en 
krankzinnigheid verkeerden.

22. En Gabriël had de plaats laten ommuren met vuur en verderfelijke gassen, zodat niemand kon 
ontkomen.

23. Dit betekende het einde van de aardse heerschappij van Baäl, die meer dan drieduizend jaar lang
boosaardig over de stervelingen had geheerst. En in feite was dit het definitieve einde van de aardse 
Goden, die door middel van orakels en heidense praktijken over de stervelingen heersten.

24. De aarde was nu gezuiverd van boosaardige Goden, van wie het voornaamste werk gedurende 
duizenden jaren was geweest om de geesten van de pasgestorvenen te vangen, en ze tot slaven te 
maken voor de glorie van de hadan koninkrijken.

25. Dus had Looeamong een goede dienst verricht; want de aarde en de lagere hemelen hadden nu 
niet meer te lijden van wat voor Goden dan ook, behalve de Drie-enigen.

26. Looeamong inspireerde Hatuas, de sterfelijke keizer, om een concilie van wijze mannen bijeen 
te roepen uit alle koninkrijken van Arabin'ya, Heleste, Parsi'e en Uropa, om van al de religieuze 
doctrines ter wereld datgene uit te kiezen wat het meest wijze en beste was, opdat het met zwaard 
en speer gevestigd kon worden door de koningen, keizers en gouverneurs, zo zou er nooit meer dan 
één religie zijn.

27. En, na verloop van tijd, kwam er een concilie bijeen van zeventienhonderd zesentachtig 
geleerde mannen uit al de genoemde streken, en zij plaatsten zich onder de heerschappij en 
tegenwoordigheid van Hatuas. En hij koos uit hun midden honderd vierenveertig sprekers.
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28. Wat betreft de anderen, zij werden in groepen van twaalf verdeeld; bovendien werd er een flink 
aantal klerken en vertalers aangesteld. Maar velen, die het uiterlijk van joden bezaten, werden over 
het geheel geweigerd.

29. Nu had het concilie alles bij elkaar tweeëntwintighonderd eenendertig boeken en legendarische 
verhalen over Goden en verlossers en grote mannen meegebracht, tegelijk met een verslag over de 
door hen onderwezen doctrines.

30. Hatuas, die onder inspiratie was van Looeamong, via Gabriël alias Thoth, sprak het volgende:

31. Onderzoeken jullie deze boeken, en al wat er goed in is, moeten jullie behouden; maar al wat er 
slecht in is, moet je verwerpen. Hetgeen goed is in het ene boek, voegen jullie samen met datgene 
wat goed is in een ander boek. En alles wat zodoende bijeengevoegd is, zal het Boek der Boeken 
worden genoemd. En het zal de doctrine van mijn volk zijn, hetgeen ik zal aanprijzen aan alle 
naties, opdat er geen oorlog meer zal zijn omwille van de godsdienst.

32. Thoth (Gabriël) en zijn engelscharen vormden een kring rondom het sterfelijke concilie, 
duizend engelen breed aan alle kanten, en dicht aaneen omhoog reikend over grote afstand, en 
vandaar door een koord van licht zich uitstrekkend tot Looeamong’s troon in Hapsendi, zijn 
hemelse koninkrijk.

33. Dag en nacht waakten Thoth en zijn scharen over het sterfelijke concilie en overschaduwden 
iedere gedachte en elk woord van hen.

34. Gedurende vier jaar en zeven maanden beraadslaagde het concilie op die manier, en selecteerde 
uit de tweeëntwintighonderd eenendertig boeken en legendarische verhalen.

35. En tegen het einde van die tijd was er veel geselecteerd en gecombineerd dat goed en prachtig 
was, en zodanig onder woorden gebracht dat de stervelingen het goed konden onthouden.

36. Tot nu toe was er nog geen God uitgekozen door het concilie en daarom stemden zij, ten einde 
deze zaak te besluiten. En de eerste stemming plaatste de volgende Goden op de voorgrond: Jove, 
Jupiter, Salenus, Baäl, Thor, Gade, Apollo, Juno, Ariës, Taurus, Minerva, Rhets, Mithra, Theo, 
Fragapatti, Atys, Durga, Indra, Neptunus, Vulcanus, Kriste, Agni, Croesus, Pelides, Huit, Hermes, 
Thulis, Thammus, Eguptus, Iao, Aph, Saturnus, Gitchens, Minos, Maximo, Hecla en Phernes.

37. Behalve hen waren er tweeëntwintig andere Goden en Godinnen, die elk een klein aantal 
stemmen kregen.

38. Zeven dagen later werd er een volgende stemming gehouden, en het aantal Goden werd 
teruggebracht tot zevenentwintig.

39. Zeven dagen daarna werd er weer een stemming gehouden, en het aantal Goden werd 
teruggebracht tot eenentwintig.

40. Zo werd het aantal bij iedere stemming verminderd, maar steeds langzamer. Zes dagen van de 
week waren aangewezen om de verdiensten en gebreken van de Goden te bespreken. Maar er 
verstreken vele weken en tenslotte was het aantal niet verminderd.

41. Een jaar en vijf maanden lang duurde de stemming en op dat moment bleef er een nagenoeg 
gelijk aantal stemmen staan op vijf Goden, namelijk: Jove, Kriste, Mars, Crite en Siva. En op dit 
punt veranderde de stemming niet meer na nog zeven keer, hetgeen zeven weken was.
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42. Hatuas sprak voor het concilie en zei: Ons werk geldt voor al de naties van de aarde, en voor 
alle tijden. Ik weet dat de hemelse engelen in deze aangelegenheid met ons zijn. Wij hebben vijf 
Goden
gevonden die voor de wereld goed en aanvaardbaar zijn. Wat zou het concilie ervan zeggen, als de 
engelen ons een teken gaven? Want we kennen allemaal de tekens van de engelen van deze Goden.

43. Het concilie zei: Goed gesproken, u meest wijze van de mensen! Zo'n God zal de onze zijn, nu 
en in eeuwigheid.

44. En meteen, op die plek, gaven LOOEAMONG EN ZIJN ENGELEN EEN TEKEN IN VUUR, 
VAN EEN MET BLOED BESMEURD KRUIS, EN HET RUSTTE OP DE HORENS VAN EEN 
STIER, zoals een wolk van vuur op een wolk van vuur!

45. Daarop werd KRISTE uitgeroepen tot GOD EN HEER VAN ALLE NATIES VAN DE AARDE.

46. En het concilie was het er bovendien eenstemmig over eens om al de andere Goden af te wijzen.

47. De volgende vraag luidde, welke sterfelijke vertegenwoordiger gekozen moest worden.

48. De eerste stemming bracht de volgende mannen aan de dag: Zarathoestra, Thothma, Abraham, 
Brahma, Atys, Thammus, Joshu, Sakaya, Habron, Bali, Crite, Chrisna, Thulis, Wittoba en Speio. 
Behalve hen waren er bij de stemming zesenveertig andere mannen inbegrepen, die ieder een gering
aantal stemmen ontvingen.

49. God, de Zoon van Jehovih, zei: Zie, het Concilie van Nicea stemde gedurende een jaar, 
betreffende welke man de Stem hoorde? Zegt u, dat Jehovih Zijn aangelegenheden naar een concilie
van mensen stuurt?

50. Hatuas zei: De Goden willen ons geen enkele man laten kiezen. Welnu, luister dus naar mij: Al 
de wetgevers die door de Goden werden uitverkoren, waren lesu. Aangezien we geen voorkeur 
kunnen vormen wat betreft een bepaalde man, laten we dan zeggen: DE MAN, IESU?

51. Daarop werd de naam Iesu aangenomen, en de heilige boeken werden daarmee in 
overeenstemming geschreven.

52. God, de Zoon van Jehovih, zei: Het Concilie van Nicea zondigde niet, want de doctrines die 
vermeld werden als zijnde van Iesu, waren vóór Jehovih.

53. Maar waarin hun woorden de namen Kriste en de Heilige Geest aanbiddelijk maakten, lag die 
kwestie bij Looeamong.

54. God zei: Voordien kwamen mijn getuigenissen door Abraham en Brahma en Mozes, en ik sprak 
niet van Kriste of van de Heilige Geest; ik sprak van God en van de IK BEN.

55. Zij hebben gezegd: Al wie een woord spreekt tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven 
worden; maar al wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden.

56. Laat Looeamong daarom zijn eigen getuigenis afleggen voor het koninkrijk waaruit het 
ontsprong. De Heilige Geest was zijn werk.

57. Jehovih zei: Was Ik zwakker geworden sinds de tijd van Mozes, zodat het nodig was Mijzelf te 
incarneren, om de mensen Mij te laten begrijpen?
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58. God zei: Toereikend voor een tijd is het werk van Jehovih; omdat de Drie-enigen de orakels en 
honderden valse Goden en honderden heilige boeken vol fouten en slechtheid vernietigden, 
vervulden zij hun tijd.

59. Toereikend voor een volgende tijd, ja, de huidige is een ander werk van Jehovih, hetgeen is: Zijn
Tegenwoordigheid te grondvesten bij de levende generatie.

60. Jehovih zei: Zie, Ik schiep; en Ik ben toereikend voor alle mensen.

61. In de oude tijden vereerde de mens al de geesten der doden, en Ik snoerde hem de mond en gaf 
hem vele Goden; en nogmaals snoerde Ik hem de mond en gaf hem drie Goden, en vervolgens drie 
Goden in één.

62. Heden snoer Ik hem de mond in alles, behalve zijn Schepper. Aanschouw de tekenen van Mijn 
tijden, Mijn predikers zijn talloos.

Oorsprong van het Mohammedanisme

HOOFDSTUK XLIX

1. De Heer zei: Nadat Looeamong al de andere valse Goden uit zijn gebieden verdreven had, ging 
hij aan het werk om zijn hemelse huis te verrijken, en voor dat doel had hij niet minder dan 
zevenduizend miljoen engelslaven in dienst.

2. De ligging en omvang van zijn hemelse hoofdstad strekte zich uit van Hasetus tot Roma, en 
vandaar noordwaarts tot de Aquarische Bergen.

3. Zijn paleis was gevormd naar het voorbeeld van dat van Ennochissa in Eta-shong, en van gelijke 
pracht.

4. Zijn grootste krijgslieden waren nu verheven tot Heren, generaals, maarschalken enzovoorts. En 
hij zorgde voor riten en ceremoniën, en toernooien, en alle soorten hemelse diversiteiten.

5. Maar hij maakte de toegangsregels voor zijn paleis zo streng dat alleen zijn hoogste officieren en 
bezoekende Goden toegang tot hem konden krijgen.

6. Welnu, gedurende meer dan duizend jaar was de engelkrijgsman Gabriël, alias Thoth, de meest 
getrouwe ondergod voor Looeamong geweest.

7. En Looeamong had Gabriël beloofd dat, als hij Baäl omver en in de hel geworpen had, hij aan 
Gabriël een groot hemels koninkrijk met een aardse basis zou geven.

8. Derhalve vroeg Gabriël om Jeruzalem (zijn standplaats), en om de hemelen die daarbij 
behoorden, en om duizend miljoen slaven.

9. Maar Looeamong stelde de zaak van tijd tot tijd uit, gedurende meer dan zeshonderd jaar.

10. Thoth, alias Gabriël, zond vervolgens deze boodschap aan Laoeamong, te weten:

11. Krachtens mijn eigen verdiensten voor de hemelse Goden, groet ik u in vrede en liefde. 

Oahspe - Gods Boek van Eskra is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1152 - 1284



Allereerst, om u te herinneren aan de vele beloften door u aan mij gedaan, waarin ge geen deel 
ervan getrouw gehouden hebt.

12. Ten tweede, dat u Kriste niet bent, hetgeen Al Kennis betekent, maar een overweldiger en 
veinzer.

13. Ten derde, dat ik u gemaakt heb tot wat u bent; en u eigenhandig hielp om Baäl en Ashtaroth en 
al de Romeinse en Griekse Goden te verdrijven. Wat die zaken betreft is het bekend in deze drie 
grote hemelen, dat u mij meer dan zevenhonderd jaar lang beloofde mij een koninkrijk met duizend 
miljoen onderdanen te geven.

14. En ten vierde, sinds u veilig verheven bent boven alle Goden in deze gewesten, hebt u 
voorgewend mij niet te kennen. Ja, en bij uw grote hemelse recreaties en toernooien en ontvangsten 
hebt u ook niet om mijn aanwezigheid verzocht of op een andere manier getoond meer aan mij te 
denken dan aan een gewone es'yan.

15. En, ten vijfde, u had mij sinds lang beloofd dat, indien u erin zou slagen een onderkoninkrijk op 
de aarde te vestigen, of in hada bij de aarde, u dat aan mij ter hand zou stellen, om in alle dingen 
aan u gelijk te zijn. Maar u hebt beide koninkrijken hebzuchtig voor uzelf gehouden en de één 
zowel als de andere tot uw residentie gemaakt, overeenkomstig de momenten die het gunstigst zijn 
voor uw eigen glorie en gemak.

16. En, tenslotte, hebt u de vrijheid van uw onderdanen opgeofferd door ze tot uw arbeiders te 
maken om uw koninkrijk te verfraaien, en ze tot weinig meer dan slaven te maken die voortdurend 
voor uw eer in optochten marcheren bij de ceremoniën.

17. Vaak genoeg heb ik gewenst met u over deze dingen te spreken; maar u deed altijd net alsof u 
werd overstelpt met andere zaken, ten einde mij de gelegenheid te ontnemen. Waarop ik tot de 
Heilige Geest heb gebeden, honderden jaren lang, om mijn gelijk rechtvaardig en eerlijk en heilig te
krijgen.

18. Maar ik zal niet verder zoeken. Honderden miljoenen van uw hoogste graden, die met mij mee 
omlaag gingen naar de aarde om uw oorlogen uit te vechten, en die de juistheid van mijn zaak 
kennen, zullen zich op één woord van mij uit uw koninkrijk terugtrekken, en met mij meedoen in 
een onderneming van mijzelf.

19. Ik zal uw antwoord geduldig afwachten.

20. Maar Gabriël kreeg geen antwoord op zijn boodschap. En dus, na verloop van tijd, riep hij 
tienduizend engelstrijders bijeen, en zij verzamelden zich in een plaats die Kalla-Hored heette, de 
plaats der zeven treden, in hada. Gabriël sprak in hun bijzijn:

21. Hier zal ik mijn hemelse koninkrijk stichten, en voor de eeuwigheid. Ik zal deze valse Kriste 
laten zien waar ik toe in staat ben. Let op, de grote kracht van een God is het om een goed houvast 
op de aarde te vestigen. De natuurlijke aanwas zal spoedig een hemels koninkrijk bevolken.

22. Ik zal een profeet en ziener van mijzelf op de aarde verwekken, en een nieuwe doctrine 
grondvesten onder de stervelingen. Kijk, ik bezit een zwaard dat Looeamong’s aardse koninkrijk 
aan stukken zal hakken. Want luister! In de oude Egyptische bibliotheken bevinden zich boeken, 
tabletten en manuscripten die de verdorvenheid van de Constantijnse bijbel zullen aantonen.

23. Welnu, wanneer ik mijn profeet gegrondvest heb, zal ik sterfelijke legioenen Arabieren deze 
bibliotheken in bezit laten nemen, speciaal die van Alexandrië. En ik zal sterfelijke geleerden 
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verheffen, die de waarheid van de doctrines van mijn profeet zullen vaststellen, en de valsheid van 
de doctrines van deze valse Kriste; en zodoende zal ik zijn aardse koninkrijk te gronde richten en al 
die sterfelijke gewesten zelf in bezit nemen, om voor eeuwig het mijne te zijn!

24. Op die manier blufte de engel Gabriël. En hij stelde de tienduizend als zijn heilige raad aan, en 
uit hun midden benoemde hij maarschalken, kapiteins, generaals, herauten en algemene beambten. 
En zij bouwden een troon in de hemel voor Gabriël en noemden hem de TROON VAN KALLA-
HORED; en hij nam er plaats op en kroonde zichzelf toen tot Gabriël, God van Hemel en Aarde.

25. En vervolgens kroonde hij tien Heren, te weten: Ateiniv, Le Chung, Tudol, Raim, Hakaya, 
Wochorf, Yademis, Stu'born, Wolf en Gussak. En daarna begon Gabriël met de inwijding van de 
leden voor zijn koninkrijk. En zodoende traden er iedere dag meer dan vijfhonderdduizend engelen 
toe tot zijn hemelse plaats, en dat ging door totdat Kalla meer dan achthonderd miljoen 
engelonderdanen bevatte.

26. Uit hen werden bepaalde keuzen gemaakt, overeenkomstig de graad, en die werden als 
officieren over de anderen aangesteld; en zij werden terstond aan het werk gezet om hemelse 
woningen te
bouwen en straten en wegen te construeren, en al de dingen die in een verheven hemel nodig zijn, 
en intussen werden Gabriël’s paleis en troon uitgebreid en mooier gemaakt, op een manier die elke 
beschrijving te boven gaat.

27. Gabriël kende de kracht van riten en ceremoniën, en hij zorgde dienovereenkomstig voor zijn 
hemelse koninkrijk, zodat zijn mensen in een voortdurende toestand van opwinding gehouden 
werden vanwege zijn wonderbaarlijke bedenksels. Zodat miljoenen en miljoenen van hen werkelijk 
geloofden dat hij de waarachtige Schepper van hemel en aarde was, in de gedaante van een engel.

28. Gabriël bemerkte dat, en voor hen voorzag hij in plaatsen van hoop en vertrouwen in zijn 
nabijheid, opdat zijn miraculeuze macht nog meer versterkt kon worden bij de ongelovigen.

29. Nu was de tijd gekomen dat Gabriël’s koninkrijk voldoende gevestigd was en hij begon zorg te 
dragen voor zijn grote plan om zich bij de stervelingen te vestigen, opdat hun geesten na de dood 
naar zijn koninkrijk gebracht konden worden. Want zodanig is de orde van Jehovih's schepping, dat 
wie de mens ook aanbidt terwijl hij op aarde leeft, naar die God zal zijn geest na de dood heen 
zweven, en zonder weerstreven een plichtsgetrouwe slaaf worden die niet weet dat er andere Goden 
en andere hemelen bestaan.

30. En Gabriel maakte Ateiniv tot Opperste Heer der Heren om naar de aarde omlaag te gaan en een
sterveling te zoeken die geschikt was voor de benodigde inspiratie. En hij gaf Ateiniv als zijn 
medewerkers Yademis, Stu'born en Wolf, en met hen, op hun verzoek, driehonderd miljoen 
oorlogsengelen.

31. En met deze schare vertrok Ateiniv naar de aarde, naar Arabin'ya; en terwijl hij op weg was, liet 
hij op bepaalde afstanden groepen engelen uit zijn scharen achter, die de lijn van licht vormden van 
Gabriël omlaag naar de aarde.

HOOFDSTUK L

1. De Heer zei: Gabriël verhief op de aarde een zekere Mohammed, en inspireerde hem via zijn 
engelscharen. En de engelen inspireerden Mohammed om eens per maand in het jaar de grot van 
Hara binnen te gaan, en bij die gelegenheden kwam Gabriël persoonlijk’ en sprak met Mohammed, 
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die een grote mate van su'is bezat.

2. Twaalf jaar lang inspireerde Gabriël in vrede de stervelingen door Mohammed. Maar, aan het 
einde van dertien jaar, had Mohammed genoeg kracht verworven om het zwaard te trekken voor 
Gabriëls doctrines. En door inspiratie liet Gabriël dit door de Mohammedanen gedenken als het 
begin van zijn koninkrijk op aarde. En daarom heiligden zij deze periode.

3. En, op de eerste samenkomst van de gelovigen in Gabriël sprak Mohammed, die onder inspiratie 
verkeerde, tot de menigte en hij zei:

4. Er is slechts één God en hij is God (Allah). De hemel behoort hem toe. De aarde is van de Heer, 
door de engel Gabriël. Dit is de kern van alle dingen. Dit was de leer van Abraham en van Mozes, 
onze voorvaderen.

5. Maar kwaadwillende mensen hebben andere goden bedacht, die niet bestaan. Het zijn idolen die 
slechts bestaan door bijgeloof en onwetendheid.

6. Aanbid mij niet en noem mij ook niet wijs, Ik ben niet wijs; ik bezit weinig geleerdheid. Kennis 
komt tot mij vanuit het Onzichtbare. Mijn ogen zijn geopend, mijn oren zijn geopend. Ik zie en hoor
geestelijke dingen. De engelen van de hemel vertellen mij dingen van wijsheid.

7. Ik herhaal ze slechts. Daarom ben ik niet wijs, noch groot. Ik streef ernaar eerlijk en oprecht in 
Gods ogen te zijn, maar ik ben zwakker dan een kind wat dit betreft. Vereer mij dus niet, en buig 
ook niet voor mij. Ik ben niets.

8. Zoals ik een instrument ben in handen van God, door zijn engel Gabriël, zo waren het ook 
Abraham en Mozes en vele van de profeten. Zij konden wonderen doen. Dat kan ik niet. Daarom 
ben ik de minste van Gods profeten.

9. Opdat jullie verheven zullen kunnen worden in Gods ogen, ben ik in de wereld gezonden. Zal ik 
onthullen wat Gabriël mij verteld heeft? Of geloven jullie dat God dood is, of ver weg is gegaan? 
Geloven jullie dat hij geen profeet kan verheffen in deze tijd? Is God zwak? Of is hij de wereld 
vergeten die hij geschapen heeft?

10. Waarom is dit op deze tijd gekomen? Niemand kan daar antwoord op geven. Gabriël zegt: Er is 
een valse God in de hemel, en hij heeft zich valselijk Kriste genoemd. Gabriël zegt dat hijzelf, 
Gabriël, de weg bereidde voor het bijeenbrengen van de verloren schapen van Israël, door een iesu. 
18)

11. Broeders, ik zal u vertellen waarom ik de uitverkorene ben van Allah: dat is om de christelijke 
afgoderij te omsingelen zodat het niet in Arabin'ya komt en in de landen ten noorden en zuiden en 
oosten.

12. Deze landen werden door Allah gegeven aan onze voorvaderen Abraham, Izaäk en Jacob, en 
van hen aan Mozes, en vandaar aan ons.

13. Er is slechts één God, en Gabriël is zijn engel van de gehele wereld.

14. En Allah verheft van tijd tot tijd een profeet, om zijn uitverkoren volk te zegenen.

15. Hij legt deze kwestie op mij; ik weet alleen maar Allah te dienen.

16. De christenen zijn genadeloze strijders. Deze valse Kriste en zijn aanhangers werken voor de 
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Romeinen, en niet voor het heil. Waar zij ook heen gaan, vernietigen zij de bibliotheken en alle 
soorten van kennis.

17. Wilt ge u onderwerpen als slaven, u door hen laten beroven? Stroomt er geen Arabisch bloed in 
uw aderen?

18. Toen men vroeg om de mohammedaanse doctrines te verklaren, zei hij: Vertel geen leugens; 
pleeg geen overspel; houd de ceremoniën; geef vrijuit aan de armen; neem de heilige dagen in acht; 
pleeg geen agressie, maar trek ten oorlog voor de onschuldigen en verdrukten; handhaaf de vrijheid 
van het volk; steel niet, en bedrieg niemand.

19. Mohammed, die onder inspiratie stond van de God Gabriël en zijn engelen, bracht duizenden en
tienduizenden krijgslieden bijeen en ging uit om te veroveren. En de engelscharen van Gabriël 
trokken op met Mohammed’s leger en inspireerden hen dermate dat zij geen vrees of aarzeling 
kenden. En Gabriël’s scharen van engelen begaven zich temidden van de legers die tegen 
Mohammed vochten, en ze inspireerden hen met angst en lafheid en paniek.

20. En het geschiedde dat, waar Mohammed ook heenging, de overwinning verzekerd was, hetgeen 
gedurende vele eeuwen niet het geval geweest was.

21. Nu had Looeamong, de valse Kriste, voordien voor het grootste deel de Alexandrijnse 
bibliotheek verwoest, waarvoor hij een sterfelijke priester, Coatulius, geïnspireerd had om dat werk 
te doen. 19)

22. En Looeamong, die nu de triomf van Mohammed bemerkte, inspireerde driehonderd monniken 
en priesters om door Heleste en Arabin'ya heen te trekken en de oude staatsarchieven en 
bibliotheken te verwoesten. En zij gingen erheen en volbrachten de vernietiging.

23. Dit werd Mohammed getoond door Gabriël en hij gebruikte het als een strijdkreet voor zijn 
soldaten.

24. Nu verklaarde Looeamong de oorlog in de hemel tegen de valse God Gabriël; en in weinige 
jaren brachten zij hun oorlog omlaag naar de aarde en vochten om bepaalde plaatsen op de aarde.

25. Wat de beide andere valse Goden betreft, Kabalactes, alias Boeddha en Ennochissa, alias 
Brahma, die waren gedurende meer dan zeshonderd jaar met elkaar in oorlog geweest.

26. Nu hadden deze vier valse Goden de hele aarde in bezit; tenminste, daar waar sterfelijke 
koninkrijken en keizerrijken waren.

27. Wat nu de Faithists betreft: in Chine'ya en Vind'yu werden zij niet langer gelijkgesteld met de 
koninkrijken of gouvernementen, maar ze leefden in verspreide families. In Arabin'ya, Heleste en 
Uropa waren zij naar alle richtingen verstrooid. Vanaf de tijd van Joshu's dood in Jeruzalem 
begonnen zij te migreren, in hoofdzaak naar het westen.

28. En zij noemden zich Israëlieten en joden.

29. Niettemin waren vele van de zogeheten Israëlieten en joden in feite afvalligen; ze aten vlees, en 
trouwden met andere volken.

30. Welnu, na de ondergang van het grote keizerrijk Egupt migreerde haar bevolking naar het 
westen, honderdduizenden van hen, en zij vestigden zich in West-Europa, waar deze mensen 
trouwden met de inheemsen. Hun nakomelingen werden genoemd: Druïden, Picten, Ieren, de 
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bewoners van Wales, Galliërs, en Yohans (Johns) (de Engelsen) en dat waren allemaal Egyptische 
namen die tot op vandaag bewaard zijn gebleven.

31. Toen nu de Faithists door de inspiratie van God ertoe bewogen werden geen koningen meer te 
hebben en van de christelijke krijgslieden weg te vluchten, kwamen zij temidden van de 
bovengenoemde mensen. (De afvallige Faithists trouwden met hen, en hun afstammelingen werden 
de voorvaderen van degenen die nu Fransen, Duitsers, Russen en Engelsen genoemd worden)

32. God, de Zoon van Jehovih, had gezegd: Laat de afvalligen maar trouwen op die manier, want 
hier zal ik een weg vinden om ongelovigen in de valse Kriste te verwekken; en zij zullen 
uiteindelijk alleen gelovigen in Jehovih worden.

33. Want voor zover ik hen verstrooid heb laten raken, zo zal ik hen bestemmen als het zaad om al 
de mensenrassen te bezielen tot begrip van de Al Ene.

HOOFDSTUK LI

1. Gedurende nog vijfhonderd jaar hielden de oorlogen aan tussen de vier valse Goden, Looeamong,
Thoth, Ennochissa en Kabalactes. En toen kwamen zij tot een vergelijk, en bekrachtigden een 
deling van de aarde en haar hemelen in vier grote delen, met vastgestelde grenzen.

2. En er werd door hen overeengekomen, dat de geesten van alle stervelingen op het moment van 
hun overlijden naar die hemel zouden gaan, die heerste over het deel van de aarde waar zij geleefd 
hadden. (Tenzij ze weggebracht werden naar Paradijs door God, de Zoon van Jehovih).

3. Zo heerste er een betrekkelijke vrede in de hemelen van de aarde. Afgezien hiervan bestond er 
niets gemeenschappelijks tussen hen. Hun respectievelijke hemelen en hun aardse bezittingen 
berustten bij elk afzonderlijk op zijn eigen manier.

4. En nu togen zij serieus aan het werk om hun hemelse koninkrijken, hun steden, paleizen en 
tronen te verfraaien en te verheerlijken. En elk van hen verhief zijn grote oorlogskapiteins, die zo 
lang voor hen hadden gevochten, en zij allen hadden raden van miljoenen en miljoenen; en 
maarschalken en herauten, en ceremoniemeesters, en musici, honderden miljoenen.

5. En allemaal hadden zij duizenden miljoenen onderdanen; maar wat henzelf betreft, zij hielden 
zich afzijdig van hun mensen. De privé-paleizen van deze Goden, en hun privé hemelse zetels van 
grote luister waren uitsluitend voor henzelf en hun lievelings-Heren en hoge officieren.

6. En al de andere engelen die deze Goden wilden zien, waren verplicht om strenge onderzoeken te 
doorstaan, en zich door plechtige eden en door kastijdingen te verplichten voordat het hen werd 
toegestaan de buitenste zuilen van vuur voorbij te gaan. Daarna werd hen toegestaan op hun knieën 
naar de tweede rij vuurzuilen te kruipen.

7. Hier waren zij genoodzaakt duizend gebeden en duizend lofzangen op te zeggen voordat zij 
binnen mochten gaan. En daar, eenmaal in de arena gekomen, waren ze verplicht op hun buik te 
kruipen; en voor elke gekropen lengte moesten ze zeven nieuwe gebeden opzeggen. En het bedroeg 
duizend lengtes vanaf de binnenste vuurzuilen tot aan de bogen van het paleis, in het bijzonder die 
van Kabalactes en Looeamong. Van deze bogen stonden er drie miljoen driehonderd 
drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig in getal. En er waren vier maarschalken voor iedere 
boog en deze vier moesten elke vierentwintig uur van wacht wisselen.
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8. Om voorbij de bogen te gaan moest er nog een onderzoek worden ondergaan; en daarna moest de
persoon weer op de buik kruipen, tot hij opging in de onderboog, waar een trap van zeven treden 
begon. Op elk van deze treden moest hij dan één dag blijven liggen en gebeden en lofprijzingen 
opzeggen voor zijn God. Op de bovenste trede hoefde hij echter niet te bidden, maar mocht in stilte 
naar de troon kijken, waarop, nu en dan, zijn God ging zitten; zijn heilige raad zat aan de westzijde 
met het gelaat naar het oosten, naar de troon.

9. Vanaf de plaats van de persoon op de bovenste trede tot aan de troon bedroeg het vijfhonderd 
lengtes; het werd aan niemand toegestaan om dichterbij te komen, behalve op speciaal bevel van de 
God.

10. En, als de God niet op zijn troon zat en zijn heilige raad geen zitting hield, dan moest de 
persoon wachten en niet van zijn plaats bewegen, misschien wel een dag lang, of langer.

11. Maar, nadat hij zijn God had gadegeslagen was het hem niet toegestaan langer te blijven dan het
opzeggen van zeven gebeden. Daarna moest hij terugkeren en op dezelfde manier vertrekken als hij 
gekomen was.

12. Wat nu de troon betreft, en zijn schittering en pracht, daar bestaan geen menselijke woorden 
voor om dit aan het sterfelijk begripsvermogen over te brengen; want hij was zo enorm, en tevens 
versierd met elementen die niet op de aarde aangetroffen worden. Duizenden miljoenen van die 
edelstenen waren buitgemaakt van de beroofde valse Goden van eeuwen tevoren, en zelfs van 
hemelen van andere sterrenwerelden.

13. En evenzeer verbazend en overweldigend waren de zetels en plaatsen en gewaden van de heilige
raad, hetgeen ook te verbijsterend was om in sterfelijke woorden een idee over te geven. Alleen al 
om ernaar te kijken, overweldigd te worden door emotie, te bedenken wat voor grootse resultaten 
bereikt kunnen worden door geconcentreerde arbeid, en de onbeduidendheid van afzondering te 
voelen, zodat je verbazing werd opgeslokt door stil ontzag vanwege het tafereel.

14. Van een dergelijke luister was elk van de vier hemelse plaatsen van de vier hadan Goden, en ze 
verschilden maar weinig van elkaar.

15. Ten einde het voorrecht te verkrijgen om op die manier naar de troon en de God te kunnen 
kijken, moest men eerst honderd jaar dienstdoen in de werken van die hemel, en een goede staat van
dienst hebben over die periode.

16. Indien iemand in zijn sterfelijke leven zijn God gediend had met prediken en bidden, of door 
veldslagen voor hem te vechten en zo een goede staat van dienst had verkregen, dan gaf een 
diensttijd van honderd jaar in de hemel hem het recht zijn God op de troon te bezoeken, vanaf de 
bovengenoemde afstand.

17. Maar als de sterveling tijdens zijn aardse leven een vijand van de God geweest was, dan mocht 
hij de troon niet naderen voordat er driehonderd jaar van dienstbaarheid verlopen waren. Deze 
dienst bestond uit het bouwen van woningen, of het plaveien van wegen in de hemel, of het omhoog
brengen van voortbrengsel van de aarde, of het omhoog brengen van andere atmosferische 
elementen voor het genoegen en de glorie van de God en zijn tientallen miljoenen hoge beambten.

18. Zo groots en luisterrijk en verreikend waren deze vier koninkrijken, dat er honderden miljoenen 
engelen in woonden, die zelfs niets hoorden over een andere hemel dan die waar ze zich in 
bevonden.

19. Nu gingen de brahmanen, bij het binnengaan van de es-wereld, grotendeels naar de Brahmaanse
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hemelen (Eta-shong), die geregeerd werden door de valse Brahma alias Ennochissa.

20. En de aardse boeddhisten gingen, bij het betreden van de es-wereld, naar de boeddhistische 
hemelen, geregeerd door de valse Boeddha alias Kabalactes.

21. De aardse christenen gingen, bij het betreden van de es- wereld, naar de hemelen van 
Looeamong, de valse Kriste.

22. De mohammedanen gingen naar Gabriël’s hemelen.

23. God, Jehovih's Zoon zei: Kijk eens naar de hardnekkigheid van de hemelse engelen! Aan wie zij
zich op de aarde bonden, waren zij gebonden in de hemel. Noch wilden zij toegeven dat zij 
gebonden waren, ofschoon zij slaven waren. Hun priesters en monniken en bisschoppen, 
aartsbisschoppen en pausen marcheerden mee in de hemelse processies en ze baden, zongen en 
droegen zelfs lasten, gedurende honderden jaren, vanwege het voorrecht om uiteindelijk de troon 
van Ennochissa te naderen, of van Kabalactes, of Looeamong, of Thoth, serieus gelovend dat zij de 
Schepper zelf mochten zien.

24. God zei: Hun gedachten waren dusdanig in slavernij, dat zelfs nadat zij erin geslaagd waren hun
God te aanschouwen (op een danige afstand en in een dergelijke kunstmatige pracht) zij geen 
waarheid konden ontvangen.

25. En als er een engel van Jehovih naar hun toekwam en zei: Luister eens, dit is maar één hemel, 
waarvan er miljoenen zijn, wilden zij het niet geloven. En als hij tegen hun zei: Zie, deze God met 
al zijn glorie, is slechts één God, van wie er velen zijn, dan wilden zij het niet geloven. En als hij 
tegen hun zei: Kijk, er zijn hogere Goden dan deze, wilden zij het niet geloven. En als hij tegen hun 
zei: De Allerhoogste God is niet deze, maar Eén die niet de gedaante van een man heeft, wilden ze 
het niet geloven.

26. Deze onderdanen zeiden: Ik wil uw Jehovih niet! Ik kan mijn God zien; hij is het persoon 
geworden, Scheppende element. Dit is de allerhoogste hemel; hier is de plaats en de persoon van de 
Heer!

27. God zei: De mens zondigde hierin niet; noch zondigden de hemelse engelen.

28. De fout lag bij deze valse Goden.

29. Omdat zij de mensen hadden geleerd dat de Schepper de beeltenis van een man had, die op een 
troon zat, wilden hun onderdanen niets anders geloven.

30. En het gebeurde op de aarde, als er iemand stierf, dat zijn buren zeiden: Kijk, hij is heengegaan 
om de Heer te ontmoeten, die aan de rechterhand van God zit.

God oordeelt de vier valse goden

HOOFDSTUK LII

1. De Heer zei: Luister, mensen van de aarde, en engelen van de hemelen; hoor over het werk van 
God, de Zoon van Jehovih.
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2. Want hetgeen mij door Jehovih gegeven was, in mijn hoede voor de verrijzenis van mensen en 
engelen, was van mij heengegaan.

3. Mijn koninkrijken in de hemel waren uiteengevallen en verstrooid.

4. Ik, de God van de hemelen der aarde, zond een smeekbede naar de vier valse Goden, en ik zei:

5. Gegroet zij u, in de naam van Jehovih. Kijk eens, wat u gedaan hebt, en ook wat er gebeurd is!

6. Voor zover u mijn handelwijzen hebt nagebootst, hebt u heerschappij verkregen; maar met welk 
nut voor stervelingen of engelen?

7. Omdat u wist dat Jehovih's God ashars aanstelde voor de stervelingen, hebt u ook ashars voor hen
aangesteld, ofschoon niet voor hun verrijzenis, maar om de stervelingen op te wekken tot geloof in 
u.

8. Zodoende hebt u op de aarde gebouwd voor de glorie van uw eigen koninkrijken; want uw ashars
leren de stervelingen niets over de eeuwige opstanding, maar over het bereiken van alleen uw 
hemelen.

9. Waar en wanneer ik engelen zend om de stervelingen te inspireren om kennis en ontwikkeling te 
verwerven, zendt u engelen die tegenwerken, en zij zetten de stervelingen aan tot het vernielen van 
hun eigen bibliotheken en plaatsen van onderwijs.

10. U overtuigt de stervelingen ervan dat de enige goede en noodzakelijke kennis vervat is in uw 
heilige boeken; want u wilt voorkomen dat de stervelingen weten dat er andere hemelen dan de uwe
zijn, en andere Goden dan uzelf.

11. Wanneer ik zwervende en chaotische geesten bijeengebracht heb, en voorzien heb in middelen 
voor hun verrijzenis, hebt u engelafgezanten gestuurd om mijn werken te dwarsbomen.

12. U hebt gezorgd voor slecht hemels tijdverdrijf, en walgelijke toernooien in uw hemelse 
plaatsen, ten einde onderdanen te winnen voor uw gebieden.

13. U zorgt voor uitstapjes vanuit uw hemelse plaatsen omlaag naar de mensen, zodat uw engelen 
kunnen toekijken bij de oorlogen tussen menselijke strijders, waardoor deze engelen hun eigen 
boosaardige nieuwsgierigheid kunnen verzadigen.

14. Op die manier verlaagt ge uw eigen engelonderdanen door hun te laten genieten van het 
ruïneren van vergankelijk vlees en vloeiend bloed.

15. Zodoende haalt u uit mijn hemelse scholen en colleges engelen weg, die aan de verrijzenis 
waren begonnen, uzelf ermee vleiend dat u zo uw hemelse koninkrijken vergroot met extra 
onderdanen.

16. Ik stuur mijn engelen met hemelse schepen over de sterfelijke slagvelden, waar zich menigten 
van chaotische engelen bevinden, de geesten van de verslagenen, om ze te verzamelen en te
herstellen. Maar uw afgezanten komen en vernietigen mijn schepen uit boosaardigheid, en ze 
noemen het een geweldig vermaak.

17. Keer op keer werden deze euveldaden onder uw aandacht gebracht, maar u steekt geen hand uit 
om het kwaad te verhelpen.
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18. U verkoopt aflaten aan uw engelen zodat ze zich bezighouden met slechte praktijken; en u laat 
uw ashars de sterfelijke priesters inspireren om op dezelfde manier aflaten aan hun volgelingen te 
verkopen.

19. Zo koopt u de zonde af.

20. U beweert de zonden af te nemen van uw engelen in uw hemelen en eist dienstbaarheid van hun 
als ondersteuning van UW EXCUUS.

21. En uw ashars inspireren de sterfelijke priesters om dezelfde dingen te doen voor hun menselijke 
volgelingen, voor bepaalde geldbedragen.

22. Dus bereiden uw ashars de stervelingen voor om slaven te worden in uw hemelse koninkrijken, 
opdat zij bouwen voor uw eigen persoonlijke glorie.

23. Want u maakt misbruik van de kinderlijke geest, om hem af te buigen van Jehovih, en weg van 
de eeuwige vooruitgang, opdat u hem zult erven als uw gehoorzame onderdaan.

God vervolgt zijn oordeel over de vier valse goden

HOOFDSTUK LIII

1. In de naam van de Almachtige, gegroet zij u.

2. Duizend jaar geleden varieerden de graden van uw hemelse onderdanen van dertig tot vijftig; nu 
zijn zij gedaald tot vijftien.

3. Zoals u de graden van de engelen in uw hemelen verlaagd hebt, evenzo hebt u de graden verlaagd
van de mensen in uw gebieden.

4. In plaats van welbebouwde velden en goede boomgaarden, hebt u hen oorlog, weduwen, wezen, 
armen, brassers, dieven en moordenaars gegeven.

5. In plaats van hen goede oogsten te geven, hebt u hen hongersnoden en besmettelijke ziekten 
gegeven.

6. Want uw ashars inspireren de priesters, en zij op hun beurt lokken hun volgelingen weg van de 
velden om in de steden te gaan wonen, waar zij gemakkelijk de absolutie kunnen krijgen voor het 
verzuim dat ze u niet belijden.

7. Aldus hebt u de goede werken, het onderwijs en de zucht naar kennis opzij gezet in zowel uw 
hemelse koninkrijken als op de aarde; en, in plaats daarvan, hebt u hen riten en ceremoniën gegeven
waardoor engelen en stervelingen worden geleid als waren zij vee voor uw markten.

8. In plaats van engelen en stervelingen te leren om voor zichzelf te denken, hebt u hen verhinderd 
te denken, behalve dat uw leiders voor hen denken.
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9. Zo hebt u uit alle macht het aankweken gedwarsboomd van de talenten die Jehovih in allen 
schiep.

10. Zeg niet dat ik, de Zoon van Jehovih, onderdanen of vereerders verlang; ik verhinder zowel 
engelen als stervelingen mij te vereren, of mij of mijn koninkrijken bekend te maken als de 
allerhoogste.

11. Ik leer hen dat Eén slechts de Allerhoogste is, Jehovih zelf.

12. Ik leer hen dat ik slechts Jehovih's dienaar ben die werkt voor de verrijzenis van stervelingen en 
engelen.

13. Ik leer zowel de engelen als de stervelingen dat zij niet iemand moeten vereren die geboren is 
uit een vrouw.

14. En zie, mijn voetspoor kan niet misverstaan worden: ik verwekte Zarathoestra, en de man 
Brahma, en Abraham en Mozes en Po en Chine en Capilya.

15. Toch, met al de wonderen die zij deden, werd niet één van hen aanbeden door zijn volgelingen.

16. Maar toch, wie was er groter dan Mozes? Die zijn hand uitstrekte en zei: Kom! Kom!

17. En vier miljoen mensen in slavernij trokken uit Egypte weg!

18. Toch vereerde niemand Mozes.

19. Kijk naar de zeventig kolonies die Zarathoestra stichtte, en toch vereerden zij hem niet.

20. Kijk naar Chine, die het keizerrijk zijn naam gaf, die driehonderd miljoen krijgers veranderde in
een volk van de vrede.

21. Kijk naar Capilya, die de wetten van veertien koninkrijken in Vind'yu te niet deed, en vrede en 
overvloed gaf aan honderd miljoen mensen.

22. Toch werden noch Chine noch Capilya aanbeden.

23. Maar u hebt het steeds weer over de nutteloze fabels van obscure goochelaars, en leert de 
stervelingen hen te aanbidden.

24. Niettemin hebt u ervoor gezorgd dat er in uw hemelen wordt gepredikt dat ik een God ben net 
als u, die werkt voor zijn eigen glorie.

25. Kijk eens, ik bereid mijn engelscharen voor in wijsheid en deugd, opdat zij van mij weg kunnen 
gaan om de etherische hemelen daarboven te beërven.

26. Want dit was mijn werk waarvoor Jehovih, door middel van Zijn verheven Goden, mij tot God 
maakte van de aarde en haar hemelen.

27. En zo heb ik duizenden miljoenen engelen, die ik had opgeheven tot graad negenennegentig, 
weggezonden als bruiden en bruidegoms voor Jehovih.

28. Toch hebt u, in al de tijd van uw heerschappijen, geen enkele engel verheven voor de 
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geëmancipeerde graden.

29. Degenen die verstandig zijn in uw gebieden, zijn uw praal en luister moe en na verloop van tijd 
komen ze naar mijn hemelen en verwerpen alle Heren en Goden, en verloven zich allen met 
Jehovih.

30. En ik geef hen plaatsen in mijn scholen, colleges, ziekenhuizen en werkplaatsen, en ontwikkel 
hen opdat zij werkelijk, mettertijd, geschikte metgezellen worden voor Goden en Godinnen.

31. Zo worden uw koninkrijken eeuwig door ontdaan van uw hoogste graden. Zodat uw hemelse 
koninkrijken en uw aardse gebieden voornamelijk de onwetenden en verdorvenen overhouden als 
uw afgodendienaars.

God tuchtigt de vier valse goden afzonderlijk

HOOFDSTUK LIV

1. Gegroet zij u, Looeamong, in Jehovih's naam.

2. U bezat een strijdengel, Thoth, alias Gabriël, die meer dan duizend jaar voor u werkte teneinde u 
onder uw valse namen eerbiedwaardig te maken op aarde.

3. En u beloofde Thoth dat, wanneer hij Dagon, Ashtaroth, Baäl en andere valse Goden zou 
overwinnen, u hem een hemels onderkoninkrijk zou geven, met duizend miljoen onderdanen.

4. En dus volbracht Thoth uw wens, maar u gaf hem niets.

5. Maar voorts eiste u van hem het vernietigen van de afgodendienaars onder de stervelingen, en het
vernietigen van de orakeltempels om de geesten te raadplegen, hem opnieuw belovend dat, wanneer
hij deze dingen vervuld had, u hem het beloofde hemelse koninkrijk zou geven.

6. En Thoth bracht ook deze dingen tot stand; maar u weigerde weer uw belofte na te komen.

7. Daardoor kwam Thoth tegen u in opstand en stichtte zijn huidige, hemelse gebieden en 
inspireerde zijn volgelingen onder de naam Mohammed.

8. En kijk nu eens, sinds die tijd hebt u geprobeerd hem te vernietigen in de hemel en op aarde.

9. Maar Thoth had zich verankerd in aardse bezittingen, in Jeruzalem en Te-theas en Egupt.

10. En u inspireerde de stervelingen in West-Europa om kruistochten te houden tegen Thoth, ten 
einde Jeruzalem en Te-theas in te nemen, waarbij miljoenen stervelingen verslagen werden en 
uitgestrekte delen van het land ontvolkt werden.

11. Zie, u had voorgewend dat u de allerhoogste God was, en toch was u niet in staat een klein aards
koninkrijk in te nemen.

12. Ook legde u verschrikkelijke straffen en lichamelijke martelingen op aan de vereerders van 
Jehovih en aan de ongelovigen die tegen uw doctrines waren. Met roodgloeiende tangen werd het 
vlees van hun beenderen getrokken; of ze werden langzaam in kokende olie ondergedompeld; of ze 
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werden van steile rotsen geslingerd; of vastgebonden in kisten met scherpe ijzeren pennen, om 
zodoende alle kennis en wetenschap en verzet weg te vagen. Miljoenen bij elkaar hebt u zo ter dood
gebracht in uw aardse gebieden.

13. In Es'pan (Spanje) en Itius (Italië) hebt u meer dan zeven miljoen stervelingen de dood 
ingejaagd. 20)

14. Niettemin zullen deze engelen u later weten te vinden, met wraakzucht in hun ziel.

15. Zie, uw valse beloften aan Thoth wreken zich al op uw koninkrijken.

16. Maar wat Thoth betreft, die tot uw gewillige werktuig werd om te vernietigen voor uw glorie, 
wat voor verdiensten heeft hij?

17. Hoe zal ik u beoordelen, O Thoth?

18. Omdat u een hemels koninkrijk bezit, en tevens meester op de aarde bent, over Jeruzalem en Te-
theas en Egupt en Punjab, vleit u zichzelf ermee dat u een grote god bent.

19. Maar uw hemelse koninkrijk is een plek voor genotzuchtigen en smerig ruikende geesten van de
laagste der graden geworden.

20. En uw hemel daalt langzaam maar zeker in graad.

21. Nu wat u betreft, Kabalactes, ofschoon u zo'n duizend sterfelijke bibliotheken hebt verwoest, en 
zestig miljoen mensen de dood hebt ingejaagd om uzelf als Boeddha te vestigen, bent u 
langzaamaan in de graden gedaald, en uw koninkrijken met u.

22. U hebt vele heilige steden gevormd, en stelde vele verhalen samen over wie u geweest was in 
het sterfelijk leven.

23. U hebt uzelf valselijk Boeddha genoemd; en dubbel zo vals hebt u de naam Sakaya Muni 
aangenomen.

24. U hebt miljoenen stervelingen, die u verwierpen, doodgemarteld.

25. En toen mijn hemelse schepen hun verwarde en chaotische geesten redden, heulde u moedwillig
met uw druja's om mijn schepen te plunderen en deze hulpeloze geesten in duisternis te werpen.

26. U hebt deze dingen gedaan uit tijdverdrijf en vermaak voor uw achteruitgaande koninkrijken.

27. En evenzo is het met u gegaan, Ennochissa.

28. Nimmer kreeg een Heer een mooiere kans in al de aardse hemelen om een goed en groot werk te
doen, dan hetgeen u in handen viel.

29. Maar zie, hoe u in uw hemelen geoogst hebt!

30. Zo'n duizend jaar geleden varieerden uw graden van veertig tot vijfenzestig; en heden bedragen 
zij gemiddeld maar tien.

31. Er is geen profeet voor nodig om te voorspellen dat uw verval tenslotte tot vernietiging zal 
leiden.
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32. Tenslotte nu: O valse Goden, bedriegers en huichelaars, u hebt de aarde en de hemelen daarvan 
onder uzelf verdeeld en herenigd vanwege een machtsevenwicht.

33. Ook hebt u de sterfelijke koningen overreed om de aarde in delen en gewesten op te delen, en te 
roepen om een machtsevenwicht tussen de verschillende koninkrijken.

34. Zodoende hebt u de stervelingen laten zorgen voor staande legers om zich te beschermen, 
koninkrijk tegen koninkrijk, op de manier waarop u uw eigen koninkrijken in de hemelen 
beschermt.

35. Christenen tegen christenen; brahmanen tegen brahmanen; boeddhisten tegen boeddhisten; 
mohammedanen tegen mohammedanen; want al die vier hebt u tegen elkaar opgesteld. Zoals uw 
hemelen zijn, zo hebt u op de aarde gebouwd.

36. U hebt de stervelingen geïnspireerd om veertig miljoen soldaten in staande legers onder te 
brengen.

37. U hebt de stervelingen geïnspireerd om militaire scholen en colleges te bouwen, waar de 
jongeren getraind kunnen worden in de kunst van de oorlog en de verwoesting.

38. U hebt de stervelingen geïnspireerd om monumenten te bouwen voor hun generaals en 
kapiteins, vanwege hun moed om te vernielen.

39. U hebt de slechtsten van de stervelingen geïnspireerd om te geloven dat, indien zij uw heilige 
boeken zouden lezen en uw namen zouden aanroepen, u hen zeker zou redden, en na de dood in de 
hoogste hemelen zou opnemen.

40. En toch, als zij sterven, zijn uw scharen er niet om hen te ontvangen.

41. En wanneer zij om u roepen, worden zij door uw afgezanten geschopt en geslagen.

42. En zij keren terug met wraakzucht, om de stervelingen te kwellen.

God vervolgt zijn tuchtiging van de vier valse goden

HOOFDSTUK LV

1. God zei: In de naam van Jehovih, waarin zal ik een verontschuldiging vinden voor uw gedrag?

2. Toen mijn engelen de mens leerden hoe hij een kaapstander, een schroef, een telescoop en een 
kompas moest maken, inspireerden uw afgezanten om mijn uitverkorenen te laten martelen, of ter 
dood te brengen.

3. Toen mijn engelen de mens inspireerden om de glorie van de sterren en planeten te begrijpen en 
bekend te maken, bracht u mijn uitverkorenen ter dood; door middel van uw wraakgierige engelen 
tegen Jehovih werden deze dingen uitgevoerd.

4. Toen mijn engelen de mens door inspiratie leerden dat de aarde rond was in plaats van plat, zond 
u geesten van duisternis om tot de dood van mijn filosofen te inspireren.
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5. Omdat mijn inspiratie niet overeenkwam met de heilige boeken die u voor uw eigen glorie 
samenstelde.

6. Ja, u smeerde uw verzamelwerken van andere valse Goden aan als waren ze van Jehovih; en u 
maakte misbruik van de eerlijke onschuld van het menselijk verstand, tegengesteld aan de wil van 
de Almachtige.

7. U hebt uw heilige boeken omhooggehouden en zei: Hier is het allerlaatste; verder dan dit zal 
niemand gaan!

8. En u wist, al die tijd, dat elke vaststaande openbaring niet waar kon zijn, omdat het hele 
universum in voortdurende vooruitgang is.

9. U hebt uw heilige boeken in de hoogte gehouden en gezegd: Hier zijn de regels en een veilige 
gids om de allerhoogste hemelen te bereiken!

10. Intussen wetend dat uw hemelen de laagste van de gebonden hemelen van de aarde waren.

11. Kijk eens, voor zowel u als voor de minste van Jehovih's kinderen gelden dezelfde regels, die 
luiden: al wie een teken opricht met zichzelf als het hoogste, die is, als de vertolker daarvan, reeds 
op weg naar de lagere graad.

12. En al wie tracht zichzelf te verheerlijken door zijn koninkrijken, of door de pracht van zijn 
bezittingen, neemt een last op zijn schouders die, vroeg of laat, op hem zal neerkomen en hem zal 
verpletteren.

13. En al wie zichzelf versterkt door legers in de hemelen of op de aarde, bindt zich daarbij tot zijn 
uiteindelijk verdriet.

14. En al wie zich afkeert van Jehovih en zegt: Ik volg Hem niet, noch probeer ik langer Hem te 
vinden; want ik wil voor mijzelf bouwen, ontwerpt een bouwwerk dat in de toekomst op hem neer 
zal tuimelen.

God vervolgt zijn tuchtiging van de vier valse goden

HOOFDSTUK LVI

1. In de naam van de Almachtige, mijn broeders, kijk naar de glorie waarover u opschept!

2. U zegt: Kijk, we hebben Jehovih's Faithists naar alle plaatsen van de aarde verstrooid; zij zijn 
zonder koninkrijk; zij hebben niet één gemeenschap over voor zichzelf op de hele aarde!

3. Denkt u, dat Jehovih hen daarvoor bestemd heeft?

4. Ja, het is waar, u hebt hen geplunderd en naar overal verstrooid.

5. U hebt hen opgejaagd in Chine'ya, Vind'yu. Arabin'ya, Parsi'e, Heleste en Uropa.

6. U hebt hen het recht ontzegd om land in eigendom te hebben, het recht om hun keuze van 
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bezigheden te volgen.

7. U hebt hen gerechtigheid ontzegd, en zelfs een hoorzitting in de hoven van berechting. ( gerecht -
uitg.)

8. En uw beschuldiging tegen hen luidde: Zij aanbidden geen Goden die uit vrouwen zijn geboren.

9. Maar zie de wijsheid van Jehovih; omdat u Zijn volk onteigende, en zij overal verspreid werden, 
hebben zij de leer van de Al Ene gezaaid over de hele wereld en in de hemelen daarvan.

10. Zij zijn tot een zuurdesem geworden in de grondvesten van machtige koninkrijken en 
keizerrijken.

11. Zij hebben wetenschap (opleiding - uitg.) gegeven aan alle volkeren, om de luister van Jehovih's
universum te tonen.

12. Zie, de bewoners van de aarde kijken nu omhoog en vragen: Kunnen daar geen andere werelden
zijn? Hoe lang heeft de aarde al bestaan? Zou de Schepper van duizenden miljoenen werelden die 
duizenden miljoenen jaren bestaan hebben, zo jong kunnen zijn als één van deze ingebeelde Goden?
En naar de aarde afdalen en een werk zo onvolmaakt verrichten, dat alleen een klein koninkrijk van 
hem gehoord heeft?

God profeteert betreffende de vier valse goden Looeamong, Ennochissa, Karalactes en Gabriël

HOOFDSTUK LVII

1. God zei: In de naam van de Allerhoogste, gegroet, mijn broeders.

2. Toen u in het begin uw Heilige Federatie stichtte, beweerde u in dienst van Jehovih te zijn, en dat 
uw bondgenootschap bestond om zoons en dochters te verheffen voor de etherische hemelen.

3. Maar, zelfs voordat ge uw organisatie voltooid had, wijzigde u de naam Jehovih, hetgeen de Al 
Persoon betekent, in de naam Heilige Geest, hetgeen niemand is, maar alleen een principe.

4. Dus, in het eerste begin, maakte ge uw koninkrijken gereed zonder onderscheidend doel en 
verrijzenis die tot eenheid leidde:

5. Want, om te verklaren dat alle dingen geen integrerend deel uitmaken van één universeel Geheel, 
is het leggen van een grondslag voor disharmonie.

6. (zoals de muzikanten, als elk van hen zich afkeert van de melodie, en een snaar bespeelt naar 
eigen idee).

7. Terwijl, hetgeen u verklaarde over Jehovih, ook van u verklaard zal worden, zoals u Zijn Persoon 
ontkende en leegte ervoor in de plaats stelde; en, net als die onbegrijpelijke toestand, zal hetzelfde 
oordeel over u allen komen.

8. Zoals u Jehovih opzij zet, zo zullen de stervelingen u opzij zetten.

9. Zoals u verklaart dat de Schepper niets anders dan een principe is, een onbestaandheid, zonder 
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zin of eenduidig doel, zo zullen de stervelingen het van u allen verklaren.

10. Zij zullen zeggen: Kijk, Brahma is geen persoon, maar een beginsel; Boeddha is geen persoon, 
maar een beginsel; Christus is geen persoon, maar een beginsel; God-Gabriël is geen persoon, maar 
een beginsel.

11. Omdat u werkte om Jehovih's naam omver te halen, zullen de namen die u valselijk aannam, 
omvergehaald worden, en ook uitgeworpen worden, zowel op aarde als in de hemel.

12. Omdat u hebt getracht de geesten die van de aarde opstijgen te beperken in Jehovih's firmament,
vallen uw koninkrijken steeds lager.

13. Omdat u hebt getracht de talenten van de stervelingen te beperken tot uw heilige boeken, zijn 
uw heilige boeken waardeloos geworden in de ogen van Jehovih.

14. Zowel stervelingen als engelen zullen u en uw boeken afwijzen. Alleen Druks en druja's zullen 
uw volgelingen zijn.

15. En u, Thoth, zult de eerste zijn die wordt neergeworpen, en uw hemelse koninkrijk met u.

16. En u, Ennochissa, zult de volgende zijn, en uw hemelse koninkrijk met u.

17. En u, Kabalactes, zult de derde zijn, en uw hemelse koninkrijk met u.

18. En, het laatste van allen zult u neergaan, Looeamong, en uw hemelse koninkrijk met u.

19. Niettemin zult u de hele aarde veroveren, en een spoor van menselijk bloed rond haar trekken. 
En daarna zult u gehaat worden boven al de andere valse Goden die er ooit geweest zijn.

God smeekt de vier valse goden

HOOFDSTUK LVIII

1. God zei: Gegroet zij u, in de naam van Jehovih.

2. Luister naar het pleidooi van God, Jehovih's Zoon.

3. Als iemand die geslagen en verslagen is in een grote wedstrijd roep ik het uit, vanwege de 
Almachtige, die ik dien.

4. Wat is de fout van Jehovih, dat u zich van Hem hebt afgekeerd?

5. Zie, ik wil voor Hem smeken. Was Zijn naam niet goed genoeg? Welke naam is groter dan het 
woord Schepper?

6. Indien u zich verheugt dat u leeft, bent u dan niet verplicht aan Hem?

7. Waarom hebt u andere namen in de plaats gesteld? Wie zou de winnaar daarbij worden?

8. Zeker niet Jehovih.
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9. Welke verontschuldiging kunt u aanwijzen, dat u andere namen dan die van Jehovih achtbaar 
hebt gemaakt op de aarde en in de hemel?

10. De stervelingen zullen deze vragen in de toekomst stellen.

11. Vond niet de Almachtige, voor uw tijd, een manier om Zichzelf en Zijn geboden te openbaren?

12. Waarom hebt u de stervelingen vervolgd, mishandeld en ter dood gebracht voor het vereren van 
Jehovih?

13. Kijk eens, u alle vier geeft voor de Prins des Vredes te zijn; maar u draagt verborgen dolken, en 
u steekt degenen dood die de Schepper verheerlijken.

14. Ik loop mijn kinderen na, zoals een vader zou doen, om ze weg te rukken voor een slang; maar u
vermoordt ze voor mijn ogen.

15. Ik huil om hen.

16. Beschaamd kijk ik naar de aarde en de hemelen daarvan, en ik zeg tegen mijzelf: O jij God, 
onder wiens hoede zij gegeven werden, wat ben je onbekwaam geweest tegenover de vloed van het 
kwaad!

17. En ik bid tot Jehovih, dat uw harten tot medelijden bewogen worden. Ik voorzie, voor u allen, 
een zekere ondergang en verschrikkelijke hellen; en ik roep het uit tot Jehovih om mij de middelen 
te geven u te redden.

18. Ik bid, dat ik ongehinderd de hulpelozen en ellendigen zal kunnen redden en bewaren, maar u 
verijdelt al mijn bedenksels.

19. Ik ben vermoeid door mijn werk, en door de grote koninkrijken die in mijn hoede gegeven 
werden.

20. Helaas, ik ben aan alle kanten afgesneden om goed te doen, en toch is dat al wat ik verlang te 
doen.

21. Nu smeek ik u, O valse Goden, wees toegevend tegenover Jehovih.

22. Redt uzelf van een zekere ondergang, en Jehovih's Zoon van de vernedering voor de 
hoogverheven Goden van de andere werelden.

De vier valse goden antwoorden god, de zoon van Jehovih

HOOFDSTUK LIX

1. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, gegroet zij u, Jehovih's Zoon.

2. In bondgenootschap samengekomen antwoorden wij u, met lankmoedigheid en genade.

3. Wij hebben onze koninkrijken niet gesticht uit zelfverheerlijking, maar voor rechtvaardigheid en 
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goede werken.

4. Zie, het firmament werd verduisterd door vallende a'ji, en onze vroegere heerlijkheden vielen 
uiteen en verdwenen.

5. En we kozen onze eigen plaatsen in onbewoonde hemelse streken; dus namen we niets van u.

6. Wij erkennen de goedheid van uw hart en de eerlijkheid van uw bedoelingen, maar wij erkennen 
niet dat uw wijsheid een geschikte gids is voor hemelen als de onze.

7. De verstandigen en verhevenen mogen stijgen in wijsheid, reinheid en kracht, door het beleid van
liefde en geweldloosheid en door het voorbeeld van goede werken.

8. Maar zodra zulke inwoners, hetzij op de aarde of in de hemelen daarvan, slechts een gering 
percentage van de bevolking uitmaken, worden zij het slachtoffer van de wettelozen.

9. En dit is de reden dat uw volgelingen, zowel op aarde als in de hemel, vervolgd en mishandeld 
worden.

10. We geven toe dat onze graden in verval zijn, zoals u gezegd hebt; maar kijk eens, uw afgezanten
halen onze hoogste graden weg.

11. Indien u alleen onze druja's zou weghalen, zouden we het reizen van uw schepen in onze 
hemelse gewesten niet verbieden. Maar, zodra ze eraan komen, stormen onze hoogste graden 
eropaf.

12. Om die reden zijn wij genoodzaakt uw werkers in ons midden te verbieden.

13. Betreffende onze slaven, waarvan we er meer dan achttienduizend miljoen (18.000.000.000) 
bezitten, zonder slavernij zouden ze niets uit- voeren in de hemel, en voor het grootste deel zouden 
ze in de stervelingen wonen als vampiers, demonen, reïncarnisten (zogenaamd gereïncarneerde 
geesten) en huisgeesten.

14. Alleen door hen als onze slaven te houden kunnen we ze van deze ondeugden afhouden.

15. Vergeet niet dat, eer onze hemelse koninkrijken gevestigd waren, de aarde op vele plaatsen 
overdekt was met orakels en tempels om de geesten te raadplegen.

16. En deze geesten verkeerden in duisternis en ze hielden de stervelingen ook vast in de duisternis.

17. Wij maakten daar een einde aan en zuiverden zo de aarde van ontelbare Ego-Goden en Ego-
Heren.

18. Wat betreft de kwestie van de naam Heilige Geest, hebben wij niet de vrijheid, net als u, om een
naam te kiezen die ons bevalt?

19. U hebt onze ondergang voorspeld, en toch smeekt u ons om het te voorkomen. Als we omver 
geworpen zullen worden, hoe kunnen we het dan afwenden; anders zou uw voorspelling niet de 
waarheid tot uitdrukking brengen.

20. Niettemin stellen we u voor, dat, als u de Persoon van de Schepper wilt opgeven, en het de 
Heilige Geest noemt, wij bereid zijn met u te onderhandelen.
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21. Verder niets meer!

HOOFDSTUK LX

1. De Heer zei: Tezelfdertijd, dat God in Paradijs de brief van de vier valse Goden kreeg, verscheen 
er een licht in het firmament daarboven, neerdalend vanuit de etherische hemelen.

2. Het was een sterrenschip uit de Nirvanische hemelen van Chia'hakad, slechts vierhonderd jaar 
verwijderd van de dageraad van de Arc van Kosmon, van het Kosmon tijdperk.

3. Als een halvemaan, samengesteld uit sterren, met een zon tussen de horens, kwam het naderbij, 
een ware wereld van licht, snel in de richting komend van Paradijs.

4. Omlaag kwam het ruimteschip van vuur, ver beneden de omloopbaan van de maan, en toen stopte
het. Twee dagen lang bleef het stilhouden, als om de valse Goden te waarschuwen, de ingebeelde 
zaligmakers van engelen en stervelingen, dat Jehovih gesproken had in de hogere hemelen.

5. Vervolgens kwam het sterrenschip nader totdat het ankerde bij de troon van God.

6. En de lichten en de etherische stromingen werden geopend, en daar kwamen uit het midden van 
de scheepsbogen een miljoen engelen, goed getraind in het beheer van werelden, en zij werden 
aangevoerd door Hyaponitissa, de Godin van Vaigonataj, in de vlakten van Myagoth.

7. En God van Paradijs verhoogde de lichten van zijn hemelen, en opende zijn paleis en troon voor 
de naderende Godin en haar scharen. Gods heilige raad maakte plaats, en Hyaponitissa en haar 
scharen gingen het paleis van God binnen.

8. God zei: Gegroet zij u, Dochter van Jehovih! Welkom bij mijn troon, in Zijn naam!

9. En God groette op het teken DE CIRKEL EN TRIANGEL. Hyaponitissa antwoordde in het teken
KETEN VAN DE KRINGLOOP, en ze zei: Alle lof en eer zij u, O God, Jehovih's Zoon.

10. Vervolgens ging ze naar boven en zette zich op de troon van God; en haar scharen stelden zich 
ervoor op, in halvemaanvorm en ze handhaafden de keten van etherisch licht naar de schepen, en 
vandaar naar de werelden daarboven.

11. De es'enaurs zongen een loflied voor Jehovih, en daarna verhief de Godin zich op de troon van 
God en zei:

12. U zij de eer, Jehovih; mijn ogen hebben een Zoon van Uw liefde aanschouwd; de heerlijkheid 
van de rode ster en haar hemelen, die U voor mijn aangezicht hebt onthuld.

13. Het zwoegen en de beproevingen van Uw God hebt U opengelegd zoals een boek geopend 
wordt. En de duistere tijden van honderden jaren hebt U helder gemaakt door het licht van Uw 
aanschijn.

14. U hebt diegenen aangewezen die voor hun eigen glorie werkten, om de verering van orakels en 
de afgoderij van de aarde en uit de hemelen te vegen; en deze vloeken zullen nooit meer terugkeren.

15. Het gebed van Uw God reikte tot de Chia'hakad hemelen; de Goden van andere werelden 
luisterden naar zijn stem.
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16. En Uw Stem, Jehovih, kwam op mij, en zei: Dochter van Vaigonataj, haast u snel naar de rode 
ster: Mijn God roept!

17. En U gaf mij een miljoen van Uw Heilige Zoons en Dochters in handen, met een groot schip 
van vuur.

18. En ik spoedde mij door Uw etherische zeeën en over Uw uitgestrekte wegen, mij beroemend op 
het werk dat U mij gaf.

19. Kijk eens, ik ben geëerd voor Uw aangezicht en voor Uw God en zijn heilige raad.

20. Mijn liefde geldt hen, als van een zuster die een lang verloren broeder heeft gevonden; de 
heerlijkheid van Uw handwerk, dat U in hen geopenbaard hebt.

21. Daarop gaf de Godin het teken LIEFDE VOOR ALLEN, en zette zich neer. Vervolgens stond 
God op, en zei:

22. Omdat U mijn mensen gezegend hebt, O Jehovih, schaam ik mij voor Uw Godin, die van zo ver
gekomen is om mij te ontmoeten.

23. Zie, in het laatste uur van mijn beproevingen dacht U aan mij; in de tijd dat ik gebroken ben 
door smart, werpt U de keten van Uw etherisch licht in mijn koninkrijk.

24. Hoe kan ik niet indachtig aan U zijn, Jehovih; hoe kan ik twijfelen aan de triomf van de 
Almachtige. U hebt bewoners in Uw Oriaanse rijken, van wie de aanwezigheid is als een macht om 
een wereld te niet te doen.

25. En U hebt iemand gevonden die voortsnelt op Uw gebod om mij de manier van helpen te tonen.

26. Daarop gaf God het teken: EEN DANKBAAR HART en ging ook zitten.

27. Opnieuw zongen de es'enaurs; en weldra ging er een lichtstraal over het hoofd van 
Hyaponitissa, de Godin, en die vormde zich boven de troon tot een schitterende ster.

28. En de Stem kwam uit de ster en zei: Mijn Zoon, God van de rode ster en haar hemelen, alle eer 
en glorie zij u.

29. De omvang van uw werk is bekend bij Mijn Zoons en Dochters in de hogere werelden.

30. Bekommert u zich van nu af aan niet langer om de vier valse Goden, voldoende voor hen is het 
werk dat zij ondernomen hebben.

31. Zie, zij hebben zich vier grote delen van de aarde toegeëigend; en de hemelen daarvan zijn hun 
heerschappijen geworden. Laat hen dus behouden wat zij genomen hebben.

32. Omdat zij de stervelingen door hun religies gebonden hebben, en ze zich door vergankelijke 
wetten gevestigd hebben, en door de macht van hun staande legers, moet u hen precies alles geven 
dat zij op de aarde en in de hemelen gebonden hebben.

33. Maar zie, Ik heb nog een continent dat achter de oceaan ligt, Guatama, waar Mijn mensen Mij 
kennen en Mij vereren.
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34. U moet de stervelingen inspireren om vanuit het oosten daarheen te gaan om Guatama te zoeken
en er te wonen.

35. En daar zal het geschieden dat geen van de valse Goden zijn doctrines zal vestigen door 
sterfelijke wetten, om Mijn mensen te binden.

36. En wat betreft de geesten van die stervelingen, die de valse Goden lieten doden tijdens de 
inquisities, laat hen aan die Goden over die hen namen.

37. En, ofschoon zulke geesten wraakzucht in het hart koesteren en het middel zullen zijn waardoor 
de valse Goden tenslotte in de hel geworpen worden, moet u toch niet in hun buurt komen.

38. Maar u moet naar de stervelingen omzien, wie u zult overbrengen om het westelijk continent te 
bewonen.

39. En u moet loo'is daarheen zenden en, door geboorte, bepaalde stervelingen laten verwekken die 
de doctrine van afgedwongen aanbidding tot welke God of Heer of zaligmaker ook zullen negeren.

40. Want de mensen van dat land zullen vrij zijn, niet alleen naar lichaam, maar ook naar de geest.

41. En het zal hen gewaarborgd worden dat zij geloven op Mijn manier, zoals hun geweten het hen 
zal ingeven.

42. En zie, wanneer de dageraad van de Arc van Kosmon komt, zal Ik Mijn hemelen openen voor 
de stervelingen, en de grondslag voorbereiden van Mijn koninkrijk op aarde.

43. De Stem eindigde, en nu kondigde God een dag van recreatie af, opdat de etheriërs en de 
atmosferiërs met elkaar konden omgaan en zich verheugen voor het aangezicht van Jehovih. En ook
dit gebeurde. En de volgende dag vertrok Hyaponitissa en liet de benodigde etherische werkers bij 
God achter.

EINDE VAN GODS BOEK VAN ESKRA

OPMERKINGEN VAN DE UITGEVER BIJ HET BOEK VAN
ESKRA

1) Ik ben niet in staat geweest de oorsprong van dit woord na te gaan, en hetzelfde kan worden 
gezegd van de plaats van dit boek. Eskra vervat de heilige geschiedenis vanaf de tijd van Mozes, 
Capilya en Chine en eindigt in de tijd die vierhonderd jaar geleden is (nu vijfhonderd jaar - vert.). 
Vanzelfsprekend bevat het de geschiedenis van de vier grote religies: brahmanisme, boeddhisme, 
christendom en mohammedanisme (Islam - vert.) Vreemd genoeg maakt het echter geen melding 
van Jezus de Christus. Het vermeldt een valse God, Looeamong, die zich valselijk Christus noemt. 
Het kwaad dat zich manifesteert onder de christenen, wordt aan zijn inspiratie toegeschreven. Er 
zijn andere valse Goden die op dezelfde manier optreden onder de brahmanen, boeddhisten en 
mohammedanen.

2) K'yu of K'yew of Ka'ew, wordt gewoonlijk in het Engels (en Ned.) Confucius genoemd. Dit 
laatste woord echter is allesbehalve Chinees. De Chinese uitspraak 'K' heeft een vluchtige 
overeenkomst met 'kon'; maar de 'fucius' is helemaal onjuist.
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3) Sakaya wordt vaak genoemd: Gotama Boeddha, maar onjuist, zoals verderop gezien zal worden.

4) Wanneer dit woord gebruikt wordt in de hemel, wordt het uitgesproken als: es'sean (es'seër); 
maar op aarde als: asean. Sommige vertolkers noemen deze stammen Essenen, of Esseense joden.

5) Zie laatste hoofdstuk Boek van Saphah.

6) In deze moderne tijden bestaat de drievuldige godheid in India uit: de Geest, de hemelse 
bondgenoten, en de sterfelijke geboorten. De boeddhisten echter houden hun God Boeddha, of het 
Boeddha principe, voor de Zoon.

7) Zie afb. 51 in Boek van Kosmogonie.

8) De naam Confucius zoals in het Engels (Ned.) wordt gebezigd, heeft geen fonetisch synoniem in 
het Chinees. Sommige Engelse auteurs spellen het als K'ew, maar er is misschien geen Engels 
woord dichter bij het teken dan Ka'yu. Chung'ne was een naam die hij naderhand kreeg. Veel 
Chinese geleerden noemen hem enkel Ne! Ook wordt hij K'ung K'ew genoemd. Maar ik heb geen 
enkele Chinees hem met een naam horen noemen die klonk als Confucius.

9) De uitdrukking k'te'sune in het Chinees, is hetzelfde als et'e'su of iesu in het Engels (Ned.) Dat 
betreft dan een persoon zonder seksuele verlangens. De vader van Confucius was een erg oude man 
en zijn echtgenote een heel jong meisje. Men zegt dat kinderen die geen hartstocht kennen het 
gevolg zijn van zulke huwelijken. Zich op de rand te bevinden van k'te'sune betekent bijna geen 
geslacht te hebben.

10) De uitdrukking: 'families' betekent hier: gemeenschappen. In de huidige tijd bestaat er in China 
een aantal achternamen of familienamen, die in de oude tijd de namen waren van gemeenschappen. 
Onder de Hebreeën beantwoordt de uitdrukking 'huis' aan de uitdrukking 'familie' onder de 
Chinezen. Elke familie was een patriarchale gemeenschap, maar hetgeen wij in Amerika en 
Engeland nu een familie (gezin) noemen, d.w.z. man, vrouw en kinderen, werd door de oude 
Hebreeën of Chinezen niet een familie of huis genoemd. Er bestond geen collectieve naam voor 
zoiets.

11) De uitdrukking 'gemiddelden' betekent conservatief (matig, behoudend - vert.) of halverwege de
beide uitersten.

12) Dit zijn historische feiten; in de genoemde tweehonderd jaar werden niet minder dan
negenenveertig verlossers op de aarde geboren en ter dood gebracht.

13) De betekenis van het woord Boeddha is KENNIS of AL Kennis. Hier zien we hoe een God of 
engel in feite vals wordt. Ik heb gebruikgemaakt van het hier aan mij verleende voorrecht om dit 
woord, als van toepassing op deze geest, te spellen als 'Boeddha' in tegenstelling met 'Boeddah', 
zodat de student gemakkelijk de valse van de echte kan onderscheiden. Waar het dus gespeld wordt 
als 'Boeddha', is het de naam van de bedrieger-god die hem aannam. Dit zijn verschillen in spelling 
die ik gebruikte ten einde het te veelvuldige gebruik van de bijv.naamw. vals en echt te voorkomen -
uitg.

14) Laat de student eraan denken dat Sakaya Muni en Boeddha twee verschillende personen zijn, 
die nu in India verward worden als zijnde één persoon, precies als onder de christenen de twee 
personen Jezus en Christus verward worden met één persoon. Boeddha kwam niet zo lang na 
Sakaya; ook Christus kwam niet lang na Jezus.
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15) En deze Chinese Goden werden de Griekse Goden van een latere tijd.

16) De profeet Jesaja werd doormidden gezaagd. In die dagen waren de vervolgingen van de 
Faithists in Jehovih vreselijk wreed.

17) Ik heb diverse boeken met betrekking tot de christelijke strijders uit die vroege tijd onderzocht, 
en ik vind het vermelde verslag juist, wat betreft de slachtingen.

18) De mohammedanen noemen de christenen godslasteraars, vanwege hun gezegde: "Maria werd 
zwanger van de Heilige Geest"

19) Onmiddellijk nadat Constantijn (de Grote) de christelijke religie grondvestte, werden er 
christelijke afgezanten naar alle oosterse landen gestuurd om de vernietiging van oude documenten 
te beramen. In het jaar 390 werd een groot deel van de Alexandrijnse bibliotheek verwoest, op 
aansporing van een christelijke priester, Coatulius; maar de bibliotheek werd herbouwd en weer van
het nodige voorzien. (juiste gegevens over de vernietiging: 389 na Chr. in opdracht van bisschop 
Theophilus - vert.) In 640 werd zij opnieuw verwoest, en nu volkomen, op aansporing van drie 
christelijke monniken, om te verhinderen dat ze in handen zou vallen van de Arabieren, de 
mohammedanen. De Kalief werd dringend verzocht de vernietiging te doen ophouden, maar hij zei: 
"Als de geschriften van de Grieken overeenstemmen met de Boeken van God, zijn ze nutteloos en 
het niet waard om te bewaren; als ze niet overeenstemmen zijn ze verderfelijk en behoren ze 
vernietigd te worden". Hierin zien we hoe de geesten heersen over de stervelingen.

20) Alleen al in Spanje en Italië werden meer dan zeven miljoen mensen ter dood gebracht, ook 
door de oorlogen om het christendom te vestigen. In vele delen van Europa was de inquisitie 
dermate zwaar dat het niet te geloven is. Toch is het een historisch feit. Gedurende dezelfde periode 
waren er in India en China grote en evenzeer ernstige misdadigheden aan de gang, voor Boeddha en
Brahma
uitg
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