Boek van Ah'Shong, de Zoon van Jehovih
God van de tweede cyclus na de schepping van de mens

HOOFDSTUK I
1. Toen God en zijn Heren van hemel en aarde hun hemelse heerschappij hadden verloren, brachten
de vlugge boodschappers die voortdurend tussen de atmosferische en etherische rijken heen en weer
varen, het verslag daarover naar Jehovih's koninkrijken in etherea.
2. De aarde was door de ji'ay-draaikolken bij Shrapah gegaan, langs de etherische weg Hi-a-balk'yiv
en, op weg naar de oostelijke velden van Anakaron, kwam zij nu de dan'hai gewelven van Vehetaivi
binnen, waar de grote koninkrijken lagen van de Oriaanse Hoofdman Hieu Wee met zijn miljoenen
Goden en Godinnen en hoogverheven etheriërs
3. De vlugge boodschappers, zojuist van de aarde gekomen, kwamen met hun meelijwekkende
verhalen over de ellende, die de bewoners van de aarde was overkomen, bij Hieu Wee.
4. Hieu Wee zei: Ik zie de rode ster, de aarde, O Jehovih! Ik heb het verhaal van de verschrikking
gehoord. Wat moet er worden gedaan, O Vader?
5. Toen sprak Jehovih en Hij zei: Roep uw onderhorige Hoofdman, Ah'shong. Laat hem de wil van
Jehovih vernemen!
6. Daarop gaf Hieu Wee bericht aan Ah'shong, die de heerschappij droeg over de velden van
Anakaron in etherea, waar de weg doorheen liep, die de aarde gedurende 3000 jaar zou volgen.
7. En toen Ah'shong voor de Heilige Raad van Hieu Wee's miljoenen Goden en Godinnen
verscheen, viel het Al Licht over de troon, als een zon; en de stem van de Schepper sprak in het
midden van het licht en zei:
8. Hieu Wee, Mijn Zoon! En Hieu Wee antwoordde: Hier ben ik. Uw dienaar, O Jehovih!
9. Jehovih zei: Kijk eens naar de rode ster, de aarde; zij gaat de velden van Anakaron binnen. Zij
druipt van vocht en kou in de ji'ay draaikolken. Haar God en Heren zijn machteloos in de ban van
de duisternis. Zendt uw Zoon Ah'shong, om de aarde en haar hemelen te verlossen. Want zie, Ik
breng hen voor zijn deur.
10. Toen sprak Ah'shong en zei: Uw wil geschiede, O Jehovih! Ofschoon ik sinds lang ben
onderscheiden in etherea, met vele etherische werelden onder mijn gezag, heb ik nog geen
stoffelijke wereld en hemel uit een tijd van duisternis verlost.
11. Jehovih zei: Ga dan, Mijn Zoon, naar de zwoegende aarde en verlos haar; maar benoem eerst
een opvolger voor Anakaron.
12. Toen sprak Hieu Wee, die ouder was dan de rode ster en vele werelden van stof geschapen had
zien worden, hun baan had zien gaan en daarna had zien verdwijnen. Hij zei tegen Ah'shong:
13. Laat aan Wan en aan Hivigat in etherea vragen naar de geschiedenis van de aarde en haar hemel;
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en zorg voor uzelf ook voor een verslag van haar oogsten aan bruiden en bruidegoms voor Jehovih.
En u moet uit mijn rijken zoveel miljoenen etherische engelen bijeenroepen als voor uw werk
vereist zal zijn, en met hen naar de aarde gaan, en u moet een keten van vlugge boodschappers
hebben, tussen deze plaats en die van u tot stand gebracht en, door de macht van Jehovih, zal ik op
uw gebeden antwoorden en u geven wat u ook nodig zult hebben.
14. Daarna ging Ah'shong terug naar Anakaron, zijn etherische koninkrijk, en hij maakte voor zijn
Heilige Raad de wil van Jehovih en die van hem bekend. En Ah'shong verzocht zestig miljoen
vrijwilligers om met hem mee te gaan op zijn zending; en zij kwamen weldra; sommigen uit Yohan;
sommigen uit T'seing; sommigen uit Gon Loo, en van verschillende andere plaatsen in Anakaron;
ze kwamen met miljoenen, er kwamen er zoveel als Ah'shong had verzocht.
15. Dus stelde Ah'shong een opvolger aan voor Jehovih's troon in Anakaron, en hij werd
geïnstalleerd en gekroond volgens de orde van de etherische werelden.
16. En Ah'shong zond vlugge boodschappers naar de vroegere weg van de aarde om over haar
geschiedenis en haar oogsten van bruiden en bruidegoms te vernemen.
17. Toen staarde Ah'shong naar de rode ster; en zijn zestig miljoen vrijwilligers keken ook, en ze
sloegen haar gade terwijl ze haar baan volgde langs de gewelven van Vehetaivi.
18. Zo bracht Ah'shong, heel bekwaam in de omloop en het gedrag van werelden, zijn miljoenen
engelen bijeen, die geoefend waren in inspannende ondernemingen en de uitvoering van Jehovih's
wil. Vlug bouwden zij een Oriaans ruimteschip, een port-au-gon, rustten hem uit en verlichtten hem
met vuurlampen en bliksems. En deze zoons en dochters van Jehovih scheepten zich in en spoedden
zich voort. Na zo'n achthonderdduizend kilometer bereikten zij de grenzen van Anakaron en
bevonden zich vlak boven de aarde, haast zo dichtbij dat de zich statig bewegende maan de omlaag
hangende schermen van etherisch vuur kon raken. En hier hielden zij stil opdat stervelingen en
engelen, die tot de aarde behoorden, het konden zien en vrezen; want zodanig schiep Jehovih de
mens dat hij door ongewone waarnemingen zwak zou worden en zou beven, om hem tot nieuwe
doeleinden te bekeren.
19. Jehovih's stem sprak tot Ah'shong en zei: Gedurende drie dagen en nachten blijft u in het
firmament, zodat de mens op aarde en in atmosferea de macht en majesteit van Mijn uitverkorenen
in de hemel kan aanschouwen.
20. Ah'shong zei: Op de vierde dag, O Jehovih, zal ik Chinvat oversteken, om op de vijfde dag naar
de aarde af te dalen. Breng mij, O Vader, Uw boodschappers van de lagere hemel. Ik zal met hen
van gedachten wisselen.
21. Jehovih zond de engelen van de aarde en de lagere hemel naar Ah'shong; ontmoedigd kwamen
zij om Jehovih's wil te vernemen.
22. Ah'shong zei tegen hen: De heerscharen van de Vader zijn uit hun hoge plaats en heerlijke
vrijheid gekomen om deze gevallen hemelen en de mensen op de aarde te verlossen. Het is ons
werk om in liefde naar de hulpelozen te komen en ze te leren om Jehovih's lof en eer te zingen.
Daarop antwoordden de vlugge boodschappers:
23. In de onbegrensde liefde van de Al Persoon vindt u genoegdoening voor uw heilige woorden,
hooggeëerde God. Daarbeneden in de duisternis hebben de Heren van de aarde langdurig en ijverig
gewerkt, samen met de God van de hemel, wiens koninkrijk gevallen is. Helaas, onze God, die de
zorg over de lagere hemel had, is ontmoedigd en vernederd. De vijanden van de hogere hemel, die
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jubelen over het bederf van Jehovih's koninkrijk en Zijn naam, bespotten ons en zeggen: Waar is
Jehovih nu? Waar komt het hogere Licht vandaan? O jullie faithists van een onbegrensde Al
Persoon!
24. Maar nu laat uw uit de hoge schijnende zon, uw etherisch vuurschip, de zoons en dochters van
de aarde en haar hemel naar boven kijken, en vrezen, en beven. En zodra uw Licht verscheen
haastten wij ons in de hoop op bijstand. Onze zielen vloeien over van dankbaarheid; en in Jehovih's
naam zullen wij teruggaan en een miljoen trompettisten in dienst nemen om rond de aarde en in de
hemel bekend te maken: JEHOVIH IS GEKOMEN!
25. Na gepaste groeten vertrokken de vlugge boodschappers; en Ah'shong bracht alle dingen in
gereedheid voor zijn afdaling, zodra de juiste tijd zou aanbreken.

afb. 3a Etheriërs die de aarde bezoeken
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HOOFDSTUK II
1. Jehovih sprak tot Ah'shong en zei: Op de avond van de derde dag moet ge uw etherisch schip in
de richting van de aarde bewegen. En als u binnen een arrafon (32.000 km) genaderd bent, moet u
nogmaals drie dagen stilhouden, opdat uw stralende pracht de mensen en engelen van de aarde
ontzag zal inboezemen met de macht en heerlijkheid van Mijn geëmancipeerde Zoons en Dochters.
2. Ah'shong ging te werk zoals geboden was en toen hij tot op een arrafon was gekomen, wachtte
hij drie dagen, en de luister van het schouwspel overwon de koppigheid van de mensen van de aarde
en de engelen in atmosferea. Weer sprak Jehovih:
3. Ga nogmaals verder, Mijn Zoon, en als u binnen de helft van de aardbreedte bent, houdt u nog
eens stil en maakt op die plaats een plateau, en het zal uw verblijfplaats zijn voor de tijd van de
dageraad, hetgeen zeven jaar en zestig dagen zal zijn.
4. En van deze tijd af zullen Mijn etherische scharen niet langer dan acht jaar in elke cyclus in
atmosferea blijven. Dit, wat Ik u geef, zal dus gelijk zijn aan iedere dageraad van dan, sommige van
een jaar, sommige van twee of drie of vier of meer jaren, naargelang de tijd het vereist.
5. En u zult zeven jaar en zestig dagen in uw koninkrijk wonen, en die tijd zal de eerste dageraad
van dan worden genoemd en de daaropvolgende zal de tweede dageraad van dan worden genoemd,
en zo verder, zolang de aarde voortbrengt.
6. En de tijd van één dageraad van dan tot aan de volgende zal één dan'ha worden genoemd; en
vier dan'ha zullen een kwadraat worden genoemd, omdat dit het totaal bedraagt van één dichtheid,
hetgeen twaalfduizend van de aardse jaren is. En twaalf kwadraten zullen een kubiek worden
genoemd, hetgeen het eerste deeltal van de derde ruimte is waarin zich geen verandering voordoet
in de vortex van de aarde. En vier kubieken zullen één totaal worden genoemd, omdat de grootte
daarvan dezelfde afmeting heeft als de Grote Slang (de zon en de planeten).
7. Ah'shong ging nogmaals verder en begaf zich tot op 6400 km van de aarde, en de stem van
Jehovih gebood Ah'shong om op deze plaats te blijven en er een nieuw koninkrijk te stichten, en
voor dat doel alle benodigde dingen te gebruiken. Jehovih zei:
8. Uw plaats zal een eindje van de aarde vandaan liggen, opdat uw gebied niet wordt verstoord door
de verwarring van de gevallen engelen op de aarde. Ook zal, voor zo velen als u zult vrijmaken van
de aarde en van sterfelijk contact, de afstand van uw koninkrijk voorkomen dat ze terugkeren.
9. Ah'shong begreep dit, en hij maakte bekend hetgeen Jehovih tegen hem gezegd had. En de
scharen wierpen verbindingen uit op het plateau, opdat het koninkrijk samen met de etherische
vuurzee zou kunnen mee wentelen met de aarde en haar atmosfeer. Jehovih zei:
10. Maak de fundering van uw plaats sterk, en richt er rond omheen tienduizend vuurkolommen op;
en draag zorg voor wegen en woningen in elke richting; maar in het midden moet u het raadhuis
bouwen, waarin uw bestuurlijke scharen zullen plaatsnemen tijdens de dageraad. (zeven jaar en
zestig dagen).
11. Ah'shong bouwde de plaats zoals door Jehovih was geboden, en toen zij was voltooid zei
Jehovih: U moet de plaats Yeshuah noemen. En zij werd zo genoemd omdat het een plaats van
verlossing was. Weer sprak Jehovih:
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12. Kies nu uw raad, Mijn Zoon, en ook uw lagere beambten, en zodra u de lijst hebt voltooid laat u
de lagere beambten in Yeshuah achter en vervolgt u, met uw raad van een miljoen mannen en
vrouwen, uw weg naar de aarde en de hemel daarvan, en richt uw blik op de bewoners, want zij zijn
in nood. En als u in de plaats van Mijn Heren en Mijn God bent aangekomen, verlost u hen en
brengt hen naar Yeshuah, want zij hebben rust nodig. En zo velen van de I'hins in de hemel die ertoe
in staat zijn, brengt u ook mee en draagt u over aan de zorg van uw mensen.
13. Ah'shong deed als geboden was, eerst zijn raad en beambten kiezend, en daarna gingen hij en
zijn scharen verder naar de aarde zoals het was geboden.

HOOFDSTUK III
1. Tot die tijd waren de oude namen van de landdelen van de aarde gehandhaafd en God en zijn
Heren, verdreven uit de plaats Hored die tot ontbinding was overgegaan, verbleven tijdelijk in
Waga, en tijdelijk in Jud en Vohu.
2. En God en de Heren hadden drie koninkrijken gesticht; één in Waga, één in Jud en één in Vohu;
en in deze hemelse koninkrijken bevonden zich tweehonderd miljoen verloste engelen die geschikt
waren voor de tweede verrijzenis, en honderd miljoen es'yans en onervaren leerlingen. Hoofd van
de drie hemelen was Waga, en daar hadden God en zijn Heren zich met hun hoofdbeambten
verzameld zodra het teken van de dalende zee van Jehovih's koninkrijk in het firmament daarboven
verschenen was.
3. Jehovih sprak tot God en zei: Maak uw plaatsen gereed, O Mijn Zoon, en uw Heren met u. Zie,
Ik kom in een wereld van vuur en Mijn getrouwe werkers zullen rust en geluk vinden.
4. Ah'shong zal uw zoons en dochters verlossen; ja, hij zal zelfs de aarde omhullen met nieuw
etherisch licht en grote macht.
5. Roep uw mensen bijeen, O God, en verzoek hen zich te verheugen en feest te vieren, want de tijd
van verlossing is nabij.
6. Toen deelde God de woorden van Jehovih aan de Heren mee, en zij weer aan de anderen; en na
het aanschouwen van het teken in de hemel verheugden de gelovigen zich en begonnen zich op hun
verschillende plaatsen te verzamelen. Maar wat betreft de ongelovige engelen die op aarde
woonden, en bij de stervelingen en in andere verblijfplaatsen, en van wie er honderden miljoenen
waren, is dit wat er gebeurde:
7. Zij werden overweldigd door het zien van het vuurschip in de hemel boven hen, en in hun angst
vluchtten zij in alle richtingen. En vanwege hun grote aantallen in de nabijheid van de stervelingen,
waren zij er de oorzaak van dat ook de stervelingen bang werden en op de vlucht sloegen naar een
veilige plaats. En vele van de geesten der duisternis kwamen smeken om te worden toegelaten in de
koninkrijken van de Heren, waarheen zij reeds gedurende honderden jaren waren uitgenodigd, maar
niet hadden willen komen.
8. Maar God en de Heren omgaven hun plaatsen rondom met muren van licht en zij wilden de
ongelovigen niet ontvangen. God zei: Laat de orde in mijn koninkrijken gehandhaafd blijven, tot de
tijd dat Ah'shong zal aankomen. Zo gebeurde het dat gedurende zes dagen en nachten de vrees die
op aarde en in de hemel heerste, van dien aard was als nooit tevoren sinds de aarde bestond.
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9. En God en de Heren voerden hun es'enaurs ten tonele, en zij zongen en dansten voor Jehovih. En
bij de nadering van A'shongs scharen met hun musici en herauten, en de grote menigte in stralende
kleding getooid, werden zelfs God en de Heren overweldigd door de luister en de pracht.
10. Zij gingen op de geïmproviseerde troon zitten, en de etherische maarschalken kwamen naderbij
en verdeelden zich, eerst in enkele colonnes, daarna in dubbele, toen in vierdubbele en zo verder, tot
de vijftigduizend maarschalken alle zijden omsloten hadden, behalve de oostelijke waar een open
ruimte was waardoor Ah'shong kwam, vergezeld van zijn opperraadslieden ten getale van
vijfduizend. En na hen kwam de raad ten getale van een miljoen, hier en daar onderbroken door
groepen van duizenden es'enaurs, die lofliederen zongen op Jehovih en Zijn koninkrijken
11. De lagere hemel boven het continent Waga en delen van Jud en Vohu werd verlicht door de
heerscharen van Ah'shong, iets dat nog nooit tevoren in atmosferea was geweest. Noch werd er wat
voor werk dan ook verricht op aarde of in de hemel, vanwege de angst en grote opwinding.
12. Maar nu kwam Ah'shong naar de troon van God en de Heren toe, groetend in het teken van de
tweede graad van Jehovih en hij zei: Namens Jehovih, en door Zijn macht, wijsheid en liefde ben ik
gekomen om u vreugde te schenken.
13. God zei: In Jehovih's naam, alle heil! Ah'shong, Hoofd van Anakaron, alle heil! En God begaf
zich naar voren aan de voet van de troon en ontving Ah'shong, waarop de Heren eveneens groetend
naar voren kwamen. De es'enaurs staakten hun zang en Ah'shong ging verder naar de troon en ging
erop zitten; en God nam zijn eigen kroon af en reikte hem over aan Ah'shong, en ook gaf hij hem de
driehoek (triangel), die het erfstuk werd genoemd van de hemelse koninkrijken van de aarde,
geschonken op gezag van Jehovih.
14. Het Al Licht was overvloedig om Ah'shong heen, en de stem van Jehovih sprak uit het midden
daarvan en zei: Voor zover deze dingen in Mijn naam geschieden, vroom en in vertrouwen, verblijf
Ik bij U allen. Mijn Zoon zal uw kroon dragen, O God.
15. Zie, Ik ben gekomen met macht en snelheid, want het is de lentetijd van de aarde. Mijn Zoon,
Seffas, is bezig op de aarde; hij heeft de aardgeborenen in beroering gebracht. Maar Ik zal Mijn
licht opnieuw vestigen in deze hemelen.
16. Heb Ik niet gezegd: Ik bracht het zaad van eeuwig leven naar de aarde? Ik droeg God en zijn
Heren op om de stervelingen en de geesten te leren over Mijn heerlijkheden in de hogere hemelen.
En Ik gebood dat zij, die uit de aarde voortkwamen, Mijn God en Mijn Heren in deze rijken zouden
zijn.
17. Jullie werden aangesteld door Mijn hand en hebben een goed werk verricht. Denk niet dat Ik
vloek, omdat Hored en Moeb zijn gevallen! Wist Ik niet tevoren dat deze dingen zouden gebeuren?
Zie, Ik heb in al Mijn werken voorzien, zodat de mens eeuwig nieuwe dingen zou kunnen maken.
Had Hored standgehouden, dan was er op deze dag geen nieuw te bouwen hemel op aarde geweest.
Hoe zouden Mijn nieuwgeboren Goden dan kunnen leren? Denk niet dat Ik kom om met Mijn eigen
werk te onderwijzen; Ik draag zorg voor Mijn mensen zodat zij elkaar zullen onderwijzen.
18. Wie is er zo verwaand als de mens? En toch breng Ik hem in het leven als de domste van de
dieren. De mens beroemt zich op zijn kracht en wijsheid. Ik zend de droogte, de regens en de
winden, de zwakste van Mijn leden, en zij tonen de mens dat hij als niets is. Zo worden ook Mijn
Goden en Heren van de lagere hemel verwaand over hun macht en wijsheid; maar één woord dat
verkeerd valt, en hun hemelen vallen. Duizenden miljoenen zielen wenden zich van orde en hoge
rang tot wanorde en oproer. Dus beschaam Ik mensen en engelen, en in hun schijnbare ellende ligt
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de grondslag voor een eeuwig goed. De stem eindigde.
19. Ah'shong zei: Namens Jehovih maak ik mijn aanwezigheid bekend op de aarde en in de lagere
hemel.
20. De maarschalken zeiden: Alle Heil! Ah'shong, God van Hemel en Aarde! Maak hem bekend in
Jehovih's naam.
21. Nauwelijks waren deze woorden verklonken, of de stemmen van de hele schare verenigden
zich, uitroepend: Alle Heil! O God! Zoon van Jehovih!
22. Ah'shong, nu God, zei: Uw kroon zal mijn kroon zijn, want hierdoor zal Jehovih's macht
zegevieren; anders zouden de mensen zeggen: Kijk, er zit geen verdienste in de kronen van Jehovih.
Dus zette hij de kroon op zijn hoofd en stond op, en groette de aftredende God en Heren, en hij zei
tegen ze:
23. Ik heb een plaats voor jullie: zij wordt Yeshuah genoemd. Trekken jullie je daarheen terug, met
mijn betreffende beambten, en neem deel aan de rust en de vrijheid van de plaats totdat ik ook kom.
Maar de aftredende God en Heren zeiden: Wij vragen u, zet ons aan het werk. Waarop God
(Ah'shong) zei:
24. De Zoons van Jehovih behoren niet vernederd te worden; hoe kunnen jullie dan onder mij
werken? Waren jullie niet de God en Heren van Jehovih?
25. Zij begrepen het, en na behoorlijk gegroet te hebben werden zij van een geleide voorzien van
vijfhonderdduizend mannen en vrouwen; en ze vertrokken op weg naar Yeshuah.
26. God (Ah'shong) zei: Laat M'ghi bij mij komen, en Bing-fo en Nest. Zij zullen mijn Heren van
de dageraad zijn namens Jehovih.
27. De drie kwamen en gingen voor de troon staan. God zei: Ik kondig de aanwezigheid aan van
Jehovih's Heren van de aarde. De maarschalken zeiden: Alle Heil, O M'ghi en Bing-fo en Nest,
Jehovih's Heren van de aarde!
28. Dit werd ook bekendgemaakt door de stemmen van de verzamelde scharen. God zei: In
Jehovih's naam, ga jullie gang, O Heren van de aarde.
29. Waarop de Heren zichzelf kroonden en meteen vertrokken, eerbiedig groetend.
30. God zei: Leid de atmosferische maarschalken voor mij. Zij werden gebracht en voor de troon
opgesteld. God zei: U zij de heerlijkheid, O Jehovih! Ik keek naar Uw Zoons en Dochters, die een
grote duisternis hebben weerstaan, maar het geloof in U behielden. In Uw naam, en krachtens Uw
macht verlos ik hen. Laat hij die het hoofd is, mij antwoorden: Hoeveel engelen zijn er gereed voor
de tweede verrijzenis?
31. Sawni, de hoofdmaarschalk, zei: Tweehonderd miljoen. God zei: Trek u terug, u en uw
metgezellen, en breng Jehovih's oogst aan zielen bijeen, en ik zal hen naar Yeshuah zenden.
32. De atmosferiërs werden daarna op gepaste wijze opgesteld zoals geboden was, en God riep
honderd vlugge boodschappers en duizend etherische maarschalken, en zij zorgden voor abattos; en
de scharen, gereed voor de tweede verrijzenis, vertrokken zoals was geboden naar Yeshuah.
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33. God zei: Ik heb nu nog mijn etherische scharen en de atmosferiërs in de duisternis over. Wat de
laatsten betreft, laat ze gedurende drie dagen blijven zoals ze zijn, want ik zal rond de wereld reizen,
en mijn etherische scharen met mij, om de stervelingen en de geesten in hun plaatsen en gewoonten
gade te slaan, opdat ik ze beter zal kunnen beoordelen en dienovereenkomstig handelen.
34. Dus zorgden God en zijn etherische engelen voor een abattos, en ze begaven zich aan boord en
begonnen hun tocht, terwijl ze onwaarneembaar voor de stervelingen reisden.

HOOFDSTUK IV
1. De raad van Yeshuah, ten getale van een miljoen leden, was in groepen verdeeld, en die opnieuw
in groepen, en die in weer andere groepen. Dientengevolge had een groep van duizend één spreker
die de stem van die duizend was; van deze sprekers hadden er honderd één stem in de raad; en van
hen hadden er tien één stem voor God, en hij was de stem van het geheel, en Jehovih was zijn stem.
Zo werd de hele raad vertegenwoordigd uit al haar leden. En dit was de wijze van handelen, te
weten:
2. God bracht het onderwerp ter sprake; de raad overlegde met duizenden en elke spreker werd zich
bewust van de stem van zijn groep. Daarna vergaderden deze sprekers met honderden en pleegden
overleg, en zij verenigden zich weer tot één stem; en elke tien van dezen hadden één stem voor
God. Dus geschiedde het dat de verordeningen van God uit de wijsheid van de mens en van Jehovih
voortkwamen. Vandaar het gezegde: Als God dit zegt, of God gebiedt dat, is het Jehovih's woord dat
door mens en engel tot uitdrukking wordt gebracht.
3. Nadat God en zijn scharen de aarde en de lagere hemel hadden bezocht, keerden zij naar Yeshuah
terug en kwamen in raadsvergadering bijeen voor de aangelegenheden van stervelingen en
atmosferiërs.
4. God zei: Van de druj en de Druk trek ik de weldadigheid van Jehovih's uitverkorenen terug; ik
laat ze noodlijdend achter. Wie kan de bedelaar met wijsheid benaderen, of de koning met inspiratie
om goed te zijn?
5. Een man die verdrinkt zal proberen te zwemmen, maar de genieter van wellust moet ten onder
gaan voordat zijn ziel Jehovih kan begrijpen.
6. Het is beter te werken met een minderjarig kind tot het zijn rijpheid heeft verkregen, door goed
onderwijs, dan zich in te spannen voor een aantal volwassenen en te falen om er één te verlossen.
Wat is de bespotter van naastenliefde meer dan zij die weggeven aan degenen die zichzelf kunnen
helpen maar het niet willen? Wijsheid en oprechtheid van hart zijn slechts brood. Predik niet voor
onwillige oren; kunnen preken over wijsheid aan een mensenziel worden opgedrongen?
7. Gezegende Jehovih! Hij maakt hongerig en dus verlangt men brood. Zonder honger zouden zij
niet eten. Een wijze God prent het begrip erin dat, wanneer de mens het vertrouwen in Jehovih
beschaamt, hij hulpeloos is in de geest.
8. Ga uit over de aarde, O mijn geliefden; haal er al het licht vandaan. Ga ook naar de lagere hemel
van de aarde; haal daar ook al het licht vandaan. Ik zal de aarde en de hemel een heel jaar in
duisternis laten.
9. Hebben niet de geesten van de hemel Hored en Moeb geplunderd? Zeggen boze geesten en
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mensen niet: Kijk, er is genoeg! Laten we het verdelen. Maar ze brengen niets voort. Ze zijn
verslinders, levend van de substantie van een ander. De Grote Geest maakt dat de mens zich
inspant; door inspanning groeit hij in wijsheid en kracht.
10. Zij zoeken gemak en gerief; hulpeloos en nog hulpelozer gaan zij ten onder; ze zijn op de weg
naar eeuwige vernietiging. Gelukkig de God die hen kan opwekken.

HOOFDSTUK V
1. God zei: Gezegend is het mes van de arts: het litteken daarvan is van groot belang voor herkregen
gezondheid; maar alleen een dwaas zal uitroepen: Houd op! Genoeg! Jij pijniger!
2. Wie heeft een oog als Jehovih? Zijn geselpalen staan aan alle kanten, maar er ligt een duidelijke
weg tussen. Toch volgt de mens hem niet.
3. Trek alle goede mensen en engelen terug en er blijft niemand over; ze zouden nog niet half
gereed zijn. Een man zonder arm of been is slechts een deel van een man; een mens zonder begrip
van het Al Wezen is een mismaaktheid van ziel. Hij zoekt naar een huis voor eigen gerief en glorie;
maar de Zoon van Jehovih tracht de zwaarste arbeid te vinden die van nut zal zijn voor zijn
broeders.
4. Yeshuah zal mijn hofstede zijn; daarheen zal ik de vruchten brengen uit de hemel beneden; daar
mijn opleidingsscholen bouwen. Zeven jaar lang zal mijn dienst zijn; en zij zullen de gebruiken van
etherea leren. Bouw mij een huis van broederschap en vul het met bereidwillige leerlingen die
gezworen hebben voor de arbeid. Ik zal ze tot Goden en Heren maken met macht
en wijsheid.
5. Zie, een man bouwt een fabriek en maakt er stoffen om te kunnen verkopen. Ik bouw een school
voor onderricht en ik lever Zoons en Dochters van Jehovih af, om hen weg te schenken. Breng mij
zulke stoffen die alle testen kunnen doorstaan. Jehovih's stoffen zullen de eeuwigheid doorstaan.
Zoek voor mij het zaad van de I'hins en breng het met zorg onder, want zij zullen de aardgeborenen
verlossen nadat ik ben opgestegen naar het koninkrijk van de Vader.

HOOFDSTUK VI
1. Al de meest geschikte engelen van atmosferea werden van de aarde naar Yeshuah gebracht en
daar gehuisvest, om op school te worden geplaatst en in de werkplaatsen die nieuw gebouwd waren
in de hemel. Dit waren I'hins.
2. De op één na beste geesten werden daar ook heengebracht, maar zij werden in ziekenhuizen en
verpleeghuizen geplaatst.
3. Van hen die gevorderd waren om de tweede verrijzenis te ontvangen, zei God: Bouw een
etherisch ruimteschip en breng ze naar Theistivi in etherea.
4. Zo gebeurde het dat er tweehonderd miljoen gestegen waren tot de tweede verrijzenis, in de graad
vijfendertig. Theistivi ligt tussen etherea en Zeven A' ji, dat de laagste van de etherische hemelen is
die volgt op een atmosferisch verblijf.
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5. God zei: Twee kwaliteiten heb ik in Yeshuah achtergelaten, de eerste en de tweede. Zij zullen het
nieuwe koninkrijk vormen nadat ik ben opgestegen. Uit hen zal ik een God en Heren verheffen, en
zij zullen over de lagere hemel en de aarde heersen; en zij zullen het aan anderen na hen
overdragen, om op dezelfde manier te regeren.
6. Dus werd het tweede licht van Jehovih gevestigd over de vruchten van de aarde. Gods etherische
scharen waren als een oefenschool voor het grootbrengen van een God en Heren en maarschalken
en es'enaurs, en alle andere beambten, en mannen en vrouwen voor een lagere hemel. God zei:
Yeshuah zal niet dichter bij de aarde komen; ook zal het niet zijn als Hored waar de geesten der
duisternis gemakkelijk konden naderen.
7. Honderd miljoen geesten werden door God en zijn Heren van de aarde naar Yeshuah gebracht, en
ze werden ondergebracht in een broederschap en verdeeld over de plaatsen die geschikt waren voor
hun talenten. En God deelde de tijd van studie in, en van ontspanning en muziek, en orde en
regelmaat, en optochten enzovoorts, voor alle mensen geschikt; en het werd een plaats van orde en
heerlijkheid.
8. Want zonder orde kan er niets bestaan, en orde kan niet zonder ceremonie zijn; noch kan
ceremonie zonder riten en formaliteiten en stichtelijke woorden. Is het geen dwaze soldaat die zegt:
Zie, ik ben wijs! Ik heb geen discipline of opleiding in de wapens nodig. Wat is hij meer dan een
onbeschaafde uit het gepeupel?
9. God zei: Zoals ik hen africht in de hemel om een eenheid van hen te maken, geven jullie ook aan
de stervelingen riten en ceremoniën, opdat ze, eenmaal in de hemel gekomen, niet terugkeren naar
hun oude plaatsen en in duisternis ten onder gaan. Al wat er toe neigt om het gedrag van enkelingen
te laten harmoniëren, komt van de Vader; het tegengestelde neigt tot het kwade. Het is beter dat men
marcheert op de klank van een eentonig woord dan helemaal niet te marcheren; de waarde zit niet in
het woord, maar in het scheppen van eenheid die er voordien niet was.
10. Heilige dansen en riten en ceremoniën werden namens Jehovih in Yeshuah ingesteld; en de
nieuwe hemel werd een plaats van vreugde.
11. God zei: Leer mijn uitverkorenen om moeizaam en met wijsheid te werken; en te dansen met
bezieling en te zingen met kracht en uit de volheid van de ziel. Want wat is er meer voor een man en
een vrouw dan te leren hun krachten aan te wenden? En wat is meer beklagenswaardig in de hemel
dan een man en een vrouw die maar voortgesleept moeten worden?

HOOFDSTUK VII
1. Toen de meest geschikte engelen van de lagere hemel en degenen die bij de stervelingen
verbleven, waren weggebracht en in Yeshuah gehuisvest, waren er slechts druja's (geesten van de
duisternis) overgebleven op het oppervlak van de aarde. Gedurende een heel jaar liet God de aarde
zonder het licht van Jehovih.
2. De stervelingen hielden er meer van om in contact te komen met de geesten van hun verwanten
die weinig van de hemel wisten, dan met de etheriërs die wijs en heilig waren.
3. God zei: Welke man of vrouw hebt u gevonden die zegt: Kom, engelen van Jehovih, zeg mij
waardoor ik meer goede werken kan doen, want ik dorst ernaar en ik ben hongerig om Jehovih te
dienen met al mijn wijsheid en kracht door goed te doen voor mijn medemensen?
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4. Eerder nog keren zij zich daarvan af en bedrinken zich met de verhalen van de zwervende druja's,
en hullen zich zo in duisternis. Om deze reden zullen zij duisternis vinden in de hemel en op de
aarde; en zij zullen zijn als iemand die ziek is en bezweken aan eigendunk.
5. Toen het jaar van duisternis voorbij was, zond God snoeiers rondom de aarde en door de lagere
hemel van de aarde. Twee miljoen snoeiers zond hij uit, en hij zei tegen hen: Zoek alle boze geesten
op die bij de stervelingen wonen, hetzij fetals of huisgeesten, en breng ze op één plaats bijeen. Zoek
dan de geesten en feeën op die in grotten en watervallen op de aarde wonen en breng ze naar
dezelfde plaats. Zoek daarna de waanzinnige en chaotische geesten op die bij de slagvelden huizen,
en breng ze naar dezelfde plaats. Zoek vervolgens de seksmaniakken op, die in oude kastelen en
vervallen steden wonen en in huizen van het kwaad, en zodra ze erop uittrekken om de stervelingen
aan te vallen, grijp ze dan en breng ze naar dezelfde plaats.
6. De etheriërs gingen heen en ze verzamelden alle boze geesten en de geesten der duisternis, die tot
de aarde behoorden en ze brachten hen naar een plaats in atmosferea, en het waren er negenhonderd
miljoen.
7. God zei: Maak een schip gereed dat geschikt is om ze over te brengen naar Hudaow, in Ji'ya, en
voorzie hen van een koninkrijk voor henzelf, en geef ze een God en Heren en passende beambten
om de orde te handhaven, en onderwijs ze over Jehovih's koninkrijken.
8. Dus werden zij verwijderd, en de aarde en de lagere hemel werden gereinigd van boze geesten op
bevel van God in Yeshuah, in het tweede jaar van de eerste dageraad van dan.

HOOFDSTUK VIII
1. In het tweede jaar van Yeshuah liet God (Ah'shong) in zijn hemel alle benodigde plaatsen voor
onderwijs en nijverheid oprichten, waardoor en waarin de es'yans tot goede werken en tot een
algemeen besef van Jehovih's koninkrijken (universum) konden worden opgevoed, en er was een
voldoend aantal etherische vrijwilligers als leraren en werkmeesters voor al wat vereist was.
2. God zei: Nu de aarde en de hemel zijn gereinigd van het kwaad zullen mijn Heren de es'yans aan
de asaphs overdragen en hen op het hart drukken om ze naar Yeshuah te brengen, dat ik op korte
afstand van de aarde heb gevestigd als een hinderpaal voor hun terugkeer naar de stervelingen.
Jehovih zegt: Laat niet de blinde de blinde leiden.
3. En zo was het; op het moment dat de stervelingen overleden, werden hun geesten door de asaphs
naar Yeshuah gebracht; en om dit tot een aanvaardbaar werk voor de es'yans te maken zei God: Zeg
aan mijn Heren van de aarde dat zij de stervelingen onderwijzen door inspiratie en op andere wijze
over mijn koninkrijk Yeshuah.
4. En het gebeurde dat door de Heren en de ashars, de beschermgeesten van de stervelingen, de
naam Yeshuah op de aarde werd gevestigd. God zei: In de tijd van Kosmon zal men zeggen: Waar
kwamen de namen van de hemelse dingen vandaan? Maar Yeshuah zal in het verborgene zijn, en
Jehovih zal op die dag Zijn hand uitstrekken en alles onthullen.
5. Maar de stervelingen hadden een zware tong en ze konden geen Yeshuah zeggen; ze zeiden:
I.E.SU; en daarvan was afkomstig de naam van vele mannen: Iesu, hetgeen betekent: zonder kwaad;
de uiteindelijke verlossing van de ziel.
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6. Jehovih sprak via God en zei: De tijd van het einde der dageraad nadert, en Mijn geëmancipeerde
Zoons en Dochters zullen naar hun plaatsen terugkeren, en de verrezenen meenemen. Maar opdat de
aarde en de lagere hemel niet in duisternis gelaten worden, moeten jullie voor een God zorgen, en
Heren en maarschalken en boodschappers en alle andere beambten, om te regeren en te onderwijzen
in Mijn naam.
7. Uit de aardgeborenen moeten jullie hen opleiden, en zij zullen dienstdoen gedurende
tweehonderd jaar, en vierhonderd jaar, en zeshonderd jaar, overeenkomstig de cyclussen van
atmosferea.
8. Laat Mijn etherische scharen niet langer blijven dan de dageraad duurt, noch op de aarde noch in
atmosferea, want Ik zal de aarde in donkere gebieden voeren teneinde haar te ontwikkelen tot een
hogere staat voor de tijd die daarna komt.
9. De stem ging weg. God zei: Laat de stem van de raad over deze zaak overleggen en spreken voor
de Vader. Want ik wil ook zorgen voor een hemel op de oude plaats van Hored, en het zal Bispah
worden genoemd, want het zal een plaats worden voor de ontvangst van de geesten der doden,
voordat zij naar Yeshuah worden gebracht.
10. In de loop der tijd werden er velen van de aardgeborenen verheven en God maakte een keuze uit
hen en hij benoemde hen om de plaatsen op te vullen; en hij stichtte Bispah, en hij zorgde voor
beambten overeenkomstig het gebod van Jehovih. Nadat God riten en ceremoniën in Yeshuah had
ingesteld, en optochten en dansen met heilige woorden, gebood hij zijn Heren om dezelfde dingen
aan de stervelingen te geven, en zo vervulden zij alles dat van het begin af aan was ontworpen.
11. In het zevende jaar van de dageraad gebood God zijn raad om een andere God en Heren te
kiezen, en andere beambten; en de raad ging te werk volgens het gebruik van de Ouden, en koos de
meest geleerde en de zuiverste en heiligste; overeenkomstig hun graad in heiligheid kozen zij hen,
en er werd een verslag over deze zaken opgesteld en in de bibliotheek van Yeshuah in bewaring
gegeven.
12. Zo geschiedde het dat God zijn eigen Heren van de aarde bij zich riep en de eerste dag van de
nieuwe maan bestemde als de dag waarop hij de God en Heren, zijn opvolgers, zou inwijden; en hij
noemde de dag: Mis, een naam die standhoudt tot op deze dag van Kosmon. Bovendien stelde God
de dag van de maan (mis) in op de aarde, als een tijd van heiliging. (en dit is de oorsprong van het
"mislezen").
13. Toen de uitverkorenen op hun plaats voor de troon waren, zei God: Op bevel van Jehovih
werden jullie voor het aangezicht van mij, Zijn Zoon, gebracht; in Zijn naam zal ik jullie wijden
voor de plaatsen die door Hem geboden zijn.
14. Daarop begeleidden de maarschalken degene die het hoogst in rang was naar de zetel van de
troon. God zei:
15. Namens Jehovih, en door Zijn Macht, Wijsheid en Liefde wijd ik u tot God van hemel en aarde.
Hij, die uit mijn hand ontvangt, ontvangt van mijn Vader, die mij verhief.
16. De ingewijde zei: Alle macht komt van de Vader. Alle wijsheid komt van de Vader. Alle liefde
komt van de Vader. In Zijn naam en krachtens Zijn geboden door Zijn Zoon, ontvang ik alles dat
mij wordt toevertrouwd, voor Zijn heerlijkheid, in eeuwigheid!
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17. Daarop zei God: Geef mij een kroon, O Vader, voor Uw Zoon! Er daalde een scharlakenrood
licht van boven neer en God strekte zijn handen uit en weefde het tot een kroon en hij zette hem op
het hoofd van de ingewijde, zeggend: Ik kroon u tot God van hemel en aarde. En nu zult ge ook de
heilige triangel ontvangen, hetgeen het erfstuk is van de Goden van de aarde. En hij hing hem om
zijn hals, eraan toevoegend: En aangezien er slechts één God op aarde of in deze hemel kan zijn,
onttroon ik hierbij mijzelf in naam van Jehovih, en ik groet u, O God, GOD VAN AARDE EN
HEMEL!
18. Ah'shong ging nu aan de rechterkant staan en God, die gewijd was, begaf zich naar de troon en
ging erop zitten, en er daalden rode en blauwe lichten neer van omhoog, en ze omhulden hem
volkomen, en hij werd bezield. Hij zei:
19. Laat hen, die tot Heren van de aarde worden ingewijd, de troon van de Allerhoogste Jehovih
naderen!
20. De vijf Heren kwamen naar voren. God zei: Geef elkaar de hand en ontvang van de Vader.
Krachtens de Macht, Wijsheid en Liefde van Jehovih, mij verleend, ontvang ik u als de hoogste
uitverkorenen; en ik roep u uit tot Heren van de aarde, in de naam van Jehovih! Aanvaard deze
kroon uit de hemel boven, de kroon die niet uit aardse stoffen kan worden vervaardigd; door zijn
macht zult u in afstemming blijven met Yeshuah en de koninkrijken daarboven.
21. God vormde de kronen en kroonde hen vervolgens tot Heren over de vijf delen van de aarde.
God zei: Trek u terug en kies uw boodschappers en beambten, en nadat u hen gewijd hebt, vertrekt
u naar het koninkrijk dat voor u werd gereedgemaakt. De Heren zeiden:
22. In Uw naam, O Jehovih, aanvaard ik hetgeen U mij hebt toevertrouwd. Met geheel mijn
wijsheid en kracht en liefde zal ik U dienen, O mijn Vader, Jehovih!
23. De Heren trokken zich terug; en de es'enaurs zongen, meer dan een miljoen stemmen in
harmonie!

HOOFDSTUK IX
1. Nu was de tijd gekomen van het einde van de eerste dageraad van dan, na de schepping van de
mens. En dit was bekend in de etherische hemelen waar talloze miljoenen geëmancipeerde Zoons
en Dochters van Jehovih woonden. En, zoals verwacht kon worden, besloten zij van overal af te
dalen om getuige te zijn van het werk van Ah'shong, en zijn werken te aanvaarden als een nuttige
les voor hun eigen toekomst op andere werelden.
2. Dientengevolge begonnen er aan het firmament uit de verte naderende sterren te verschijnen; en
dit waren de etherische ruimteschepen uit afgelegen plaatsen, waar de naam van Ah'shong bekend
was gedurende duizenden jaren. Ze kwamen van alle kanten, steeds helderder en groter wordend.
3. Ah'shong sprak tot zijn metgezellen en zei: Maak U gereed, O mijn geliefden. Mijn en jullie
vrienden zijn in aantocht. Breng ons schip in gereedheid. Laat de vuurkolommen licht geven en
spreid de zeilen uit, stralend, opdat zij verheerlijkt mogen worden in Jehovih's naam.
4. De betreffende personen volbrachten deze dingen en het etherische schip van Ah'shong ging aan
de oostzijde van Yeshuah voor anker; en zo groot was de afmeting ervan dat er ruimte was
voor de etheriërs van Anakaron en, behalve hen, voor meer dan driehonderd miljoen verlosten van
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de aarde.
5. Ah'shong zei: Zodra onze vrienden aankomen zullen we ons met hen verenigen en een tocht rond
de aarde maken, om haar graad en glorieuze beloften te ontdekken; maar wat de negenhonderd
miljoen druja's betreft, die ik naar Hudaow in Ji'ya zond, daar zullen we langs gaan op onze reis
naar Anakaron.
6. Steeds helderder werden de neerdalende sterren, de etherische ruimteschepen van ver afgelegen
werelden; en groter en groter, totdat ze Yeshuah naderden in majesteit. Daarop kwam Ah'shong
omlaag en ging aan de voet van de troon zitten, volgens het gebruik van de Goden. God daalde af
en nam hem bij de hand, en zei: Zoon van Jehovih, die zichzelf tot de minste van de mensen maakt,
sta op en neem uw scharen mee, en ga aan boord van Jehovih's schip, en ga waarheen u wilt.
Ah'shong stond op. De es'enaurs en trompettisten zongen en speelden. Toen zei Ah'shong:
7. Nog een liefde heb ik er in de wereld bij, O Jehovih. Ik verlaat Yeshuah, maar mijn liefde blijft.
Op u, O God, zal ik terugzien in hoop en liefde, want u werd door mij verheven. En wat zou ik
minder kunnen zeggen tot uw Heren? En zelfs tot al de scharen die ik in deze rijken achterlaat?
8. Ah'shong raakte Gods rechterhand aan, en groette daarop met het derde teken van Emeth aan
Jehovih, en hij vertrok, en de maarschalken begeleidden hem naar het ruimteschip.
9. Ah'shong en zijn etherische heerscharen gingen naar boven in sluiers van licht; en weldra was het
schip van zijn ankerplaats los en zweefde omhoog, en alle engelen begaven zich aan boord; en de
zeilen werden uitgespreid en de schermen hingen aan alle kanten omlaag, tot het hele vaartuig met
zijn duizenden masten en bogen er uitzag als een wereld die in brand stond. De inwoners van
Yeshuah vreesden en beefden vanwege de machtige werken van de Goden en Godinnen; en toch,
toen de es'enaurs op het vertrekkende schip zongen, meer dan een miljoen stemmen, zongen de
Yeshuanen met hen mee, temidden van hun tranen en met zielen die overvloeiden van ontzag en
liefde en bewondering.
10. En tegelijkertijd kwamen de dalende sterren van andere Goden en Godinnen, de etherische
ruimteschepen van afgelegen werelden, steeds nader; en aan alle kanten leek het uitspansel te leven
van brandende werelden.
11. Weldra kwamen ze, eerst één en daarna een volgende van de etheriërs, en ze maakten vast aan
Ah'shongs schip, totdat er zodoende meer dan vijfhonderd werden verenigd tot een machtig
vaartuig, en toch zo dicht bij Yeshuah dat alles kon worden waargenomen.
12. En toen zij zich hadden verenigd, waren er talloze miljoenen engelen in elkaar’s directe
nabijheid, veel van hen kenden elkaar sinds duizenden jaren; en sommigen waren ouder dan de
aarde en kenden haar geschiedenis. En zij hadden metgezellen die even oud waren als zijzelf; en ze
hadden een rijke ervaring met stoffelijke werelden, sterren en zonnen in andere gebieden van
Jehovih's koninkrijken.
13. Zo groot was de wijsheid van deze Goden en Godinnen dat het voor hen voldoende was om
binnen de aardatmosfeer te komen om hen in staat te stellen alle zielen en gebeden van de
stervelingen te lezen, en al de gedachten en wensen van de geesten van de lagere hemel die tot de
aarde behoorde. Voor elk van hen was Jehovih's stem altijd aanwezig, en hun macht was gelijk aan
hun wijsheid.
14. Jehovih heeft gezegd: Aan de sterveling heb Ik de macht gegeven om een of twee dingen
gelijktijdig te horen; maar Mijn Goden kunnen met verstand tienduizenden mensen horen die
tegelijk spreken. Zij kunnen zelfs een manier bedenken om hen ook te antwoorden.
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15. Toen de schepen voor vertrek gereed waren zei Ah'shong: Laten we laag over Yeshuah gaan, en
jullie zullen hen horen en zien die ik heb gevestigd in een nieuwe hemel. Zijn metgezellen zeiden:
Jehovih's wil geschiede. Daarop begaven ze zich op weg; en nadat ze Yeshuah hadden bezocht
daalden ze naar de aarde af, en gingen rondom de plaatsen van de Heren; en nadat ze alles hadden
gezien en de uiteenzetting hadden gehoord van degenen die bij Ah'shong behoorden, over de
toestand waarin de aarde en de hemelen van de aarde verkeerden, stegen ze hoger en hoger en
zetten koers naar Anakaron, waar Ah'shong hen had uitgenodigd voor een maaltijd en gezellig
samenzijn met elkaar.
16. Zo vertrokken de etheriërs van de aarde en atmosferea. Dit was het begin van de cyclussen van
dan, en de eerste dageraad was afgesloten en voorbijgegaan.
17. En de aardse Goden, dat zijn de Heren die nu Adonya werden genoemd, waren degenen die uit
de aarde waren voortgekomen. En God, die gezag had in de atmosfeer van de aarde, was ook een
aardgeborene; en dus waren alle engelen in atmosferea het voortbrengsel van de aarde.
18. En in Jehovih's naam werden de Heren en God benoemd en gekroond om in hun eigen plaatsen
te regeren, en zo werden zij de werktuigen van Jehovih, tot Zijn heerlijkheid.
19. Jehovih zei: Wie Mij ook dient in Mijn naam is Mijn Zoon of Mijn Dochter. Het Licht van Mijn
Oordeel valt op hen en is voldoende voor de tijd en de plaats. Voorzover jullie hen eren, eren jullie
Mij ook. Door de bloemen van het veld druk Ik Mijzelf uit in kleur en geur; door de leeuw en de
mastodont druk Ik Mijzelf uit in kracht en gulzigheid, door het lam en de duif druk
Ik Mijzelf uit in zachtmoedigheid en volgzaamheid. Door de mens druk Ik Mijzelf uit in woorden
en handelingen; en alle mensen, de wijzen en de onwetenden, zijn kanalen van Mijn uitdrukking.
Sommigen hebben een zware tong en een arme spraak, niettemin zijn zij Mijn kinderen, Mijn Zoons
en Dochters.
20. Jehovih zei: Na het Se'mu tijdperk gaf Ik Zoons en Dochters aan de aarde, uit Mijn etherische
hemelen, en zij bleven gedurende drieduizend jaar bij de stervelingen. En Mijn etheriërs stelden
loo'is aan in de landen van de aarde; en ze geboden de loo'is en zeiden tegen hen: Uw taak bestaat
uit het leiden van de stervelingen door inspiratie tot het samenwonen, man en vrouw als
echtgenoten; en in zodanige aanpassing dat hun nageslacht hoger zal stijgen in wijsheid, liefde en
macht dan de vader en de moeder.
21. Jehovih zei: De wijze man zal Ik in de laatste dagen in verwarring brengen; want hij zal niet
ontdekken waarom man en vrouw niet in het wilde weg leefden zoals de dieren. Ja, Ik zal hem zelfs
tonen dat zij die Mij belijden, door Mij geleid worden; dat zij die Mij verloochenen, in verwarde
gemeenschap ten onder gaan. Uit Mijn werken zullen de lessen van de eerste dagen van de aarde de
aanwezigheid van Mijn hand aantonen vanaf het begin. Door Mijn loo'is werden man en vrouw
geïnspireerd om zulke Zoons en Dochters groot te brengen die Mij en Mijn werken zouden
verheerlijken; door Mijn loo'is heb Ik Mijn vaste voet onder de stervelingen gehandhaafd.
22. Wat betreft degenen die Mij konden begrijpen en vertrouwen hadden dat Mijn
tegenwoordigheid in Persoon uiteindelijk zou zegevieren voor het hoogste en beste, gebood Ik dat
zij FAITHISTS zouden worden genoemd. Sinds het begin heb Ik een draad uit dit koord op de aarde
en in haar hemelen gehouden.
23. Aan het einde van de tweede cyclus waren er in atmosferea zes miljard engelen die voor het
grootste gedeelte in duisternis verkeerden; niet wetend wie zij waren of waar zij woonden; ook
wisten zij niet of er andere hemelen bestonden en het kon hen ook niet schelen.
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24. En nu ontstonden er oorlogen in atmosferea; duizenden engelen tegen duizenden, en miljoenen
tegen miljoenen.
25. Om het bezit van delen van de aarde en de sterfelijke bewoners daarop bleven deze miljoenen
strijdende engelen doorgaan. En het gebeurde dat ook de stervelingen in oorlog raakten; en, door de
engelen die hen in bezit hadden genomen, werden aangezet om hun eigen koninkrijken en steden te
verwoesten.
26. En de bekoring van deze verdorvenheid deed andere engelen in de hemel hun scholen en
werkplaatsen verlaten en afdalen naar de stervelingen.
27. Dus werden de koninkrijken van God en zijn Heren weer te niet gedaan; de oogsten van bruiden
en bruidegoms hadden sinds lange tijd opgehouden te bestaan.
28. De eerste oogst was van tweehonderd jaar en het aantal bruiden en bruidegoms bedroeg
zeshonderd miljoen, van graad tweeënnegentig.
29. De tweede oogst was van tweehonderd jaar en bedroeg achthonderd miljoen engelen, met de
graad negenentachtig.
30. De derde oogst was van zeshonderd jaar en bestond uit twee miljard engelen, met de graad
drieëntachtig.
31. De vierde oogst was van vijfhonderd jaar en bedroeg drieëntwintig honderd miljoen engelen,
van graad vierenzeventig.
32. De vijfde oogst was van driehonderd jaar en bedroeg zeshonderd miljoen engelen, met de graad
tweeënzestig.
33. De zesde oogst was van vierhonderd jaar, met negenhonderd miljoen engelen van de graad
eenenvijftig.
34. En dit was de laatste oogst; want er was niemand meer met een voldoende graad om in de
etherische hemelen te leven.
EINDE VAN HET BOEK VAN AH’SHONG
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