
Boek van Sue, de Zoon van Jehovih
Dit betreft de tweede cyclus na de vloed

HOOFDSTUK I

1. Jehovih sprak in de tuinen van Atahavia, het gebied van Sue, Oriaans hoofd in het etherische 
firmament, en Hij zei: Sue, Mijn Zoon, hoe gaat het met de rode ster, de verafgelegen aarde? Zie, 
haar oogsten zijn verdord, zij is onvruchtbaar geworden en Mijn oneindige rijken ontvangen geen 
onsterfelijke zielen meer.

2. Sue hoorde de stem, en hij zei: In Uw naam, O Jehovih, zal ik mijn Goden van Hoit en Izaracha 
bijeenroepen.

3. Snelle boodschappers vertrokken; en Sue, God over twee werelden in de etherische Seamar, was 
snel van begrip en hij voorzag het belang van de naderende rode ster. Hij zei: Dit, tezamen met mijn
Goden van Hoit en Izaracha, die met spoed zullen komen, zal de tweede verlossing worden.

4. Toen kwam Le Wing, God van Hoit; en kort daarop Sivian, Godin van Izaracha, en zij gingen 
voor Jehovih's troon staan. Sue zei:

5. Jehovih heeft gesproken. Zie, de rode ster brengt geen zoons en dochters meer voor Jehovih's 
rijken voort. Zij is zwak, krachteloos, en uit balans, en ze komt deze richting op. En ik zei:

6. Door Uw macht en wijsheid, 0 Jehovih, zal ik de rode ster gaan bezoeken! Zes jaar lang zal ik op 
haar bodem vertoeven, en haar hemel bereizen; en ik zal zoveel kracht geven aan haar Goden en 
Heren die in verwarring zijn, dat er duizend miljoen zullen zingen van vreugde. Teneinde mij te 
vergezellen, heb ik u beiden geroepen. Zie, ik bezit tabellen en landkaarten van haar hemel en haar 
stoffelijke delen en ook over haar geschiedenis, kortstondige belevenissen tot nu toe, volgens de 
loop van werelden.

7. Daarna spraken Le Wing en Sivian en ze zeiden: Zie, om Jehovih's Wil en de uwe te volbrengen 
zijn wij naar u toe gekomen. Geef ons te vervullen al wat u ook maar wilt.

8. Tegen de vlugge boodschappers zei Sue: Jullie hebben het gehoord; maak mijn wil in de 
etherische werelden bekend en ontbied uit Ithyivius honderd miljoen bekwame vrijwilligers. Zodra 
de rode ster de uitloper van Izaracha zal oversteken, zullen we vertrekken, bekleed met macht, en 
voet zetten op haar verstoorde gebieden in een zee van gouden licht.

HOOFDSTUK II

1. In de Ariniisca van Portan van de etherische werelden, het gebied van Hoit en Izaracha, klonk de 
roep van de Goden om vrijwilligers, waar een meer welkom geluid dan om Jehovih's wil te doen in 
de hoge hemelen niet gehoord wordt. En op het roepen van de stem verhieven zich scharen uit elke 
windstreek, en uit ieder deelgebied, totdat het vereiste aantal gereed stond voor het grote werk. En 
toch waren de velden en arc's van Izaracha zo uitgestrekt, dat de honderd miljoen die gekozen 
waren slechts een onbeduidend deel waren, vergeleken met degenen die ongeroepen bleven.
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2. Aangekomen bij de troon van Sue in Aoit, groepeerden de honderd miljoen zich in vierkanten en 
sterren, en de gekozen God nam zijn plaats in aan het hoofd en de voorzijde, uitkijkend naar de 
laagliggende einder waar de rode ster, de zieke aarde, opkwam.

3. En nu vervaardigden de bouwlieden, die de elementen, liggend op de route naar de aarde hadden 
bepaald, hun halvemaanvormige vuurschip, en rustten het uit; en met mantels en schermen en 
banieren schiepen ze het tot een vaartuig van schoonheid en sier zowel als van dienstbaarheid.

4. Nauwelijks was het schip voltooid, of Jehovih's Licht omhulde het aan alle kanten, zodat hetgeen 
wat tevoren prachtig was, nu werd verlicht en fonkelend en helder was als een zon, en rijk aan 
gouden kleuren; want zodanig was de ethe van de hemelen in deze omgeving geschapen.

5. Toen Sue aan boord van het schip was gegaan, kwam de stem van Jehovih en zei: Een volgende 
cyclus kwam en ging over de aarde en haar hemel, maar nog altijd vervallen zij tot 
onvruchtbaarheid voor de daaropvolgende dageraad. Ga nu, O Sue, Mijn Zoon, en schenk een 
grotere draagwijdte aan de tetracts van engelen en stervelingen beide. Schenk een wijdere 
ontplooiing aan tirannen, koningen en koninginnen op de aarde, en meer nog aan de ego-Goden en 
ego-Godinnen en -Heren in hada, en meer verantwoordelijkheid.

6. Daarna ging de hele bemanning aan boord van het etherische ruimteschip, zingend en zich 
verheugend, en gadegeslagen door talloze miljoenen die gekomen waren om hen een toevlucht van 
vreugde te wensen op hun zes jaar durend bezoek aan de stoffelijke aarde.

7. Sue zei: In Uw Naam, OJehovih, en door de eigenschap van Uw macht die bij mij berust, zullen 
mijn scharen voortgaan op mijn bevel. Maak los, gij Goden en gij, O schip, voortgekomen uit de 
hemelen, op naar de rode ster, de aarde, voorwaarts! En Sue strekte zijn handen naar voren en 
wuifde ermee, en kijk, het machtige hemelse schip draaide om zijn as en maakte zich los uit het 
hoge firmament. En het wendde zich, met zijn grote schermen en banieren en voer sierlijk en snel 
door de blauwe ether.

8. De muziek van zijn es'enaurs zwol aan en golfde langs de sferen van de vele werelden, 
onzichtbaar voor de stervelingen, waar talloze miljoenen toeschouwers wonen die de wonderbare 
snelheid en macht en de schitterende kleuren van het grote schip zagen. Sneller en sneller spoedde 
het zich voort, totdat het Chinvat naderde, hetgeen zich nu scherp aftekende tegen de velden en 
wouden van Izaracha waarover de naam van Sue macht bezat; hij was de mede-God en 
voornaamste vriend van Aph, het Oriaanse hoofd, de Zoon van Jehovih.

9. Toen het schip aankwam bij de Brug van Chinvat en stilhield om zich aan te passen aan de 
draaiende aarde, zei Sue: Houd stil! Houd stil, Gij Goden! En onmiddellijk hield het verlichte schip 
stil, hoog als de maan en helder als de zon, en het boezemde de ego-Goden ontzag in, en de 
oorlogskoningen en moordenaars van de aardgebondenen, van wie de talloze zielen in chaos de 
hemel bezoedelden.
10. Drie dagen en nachten bleef het sterrenschip van Sue op zijn plaats en vervulde de wonderbare 
taak om het prachtige schouwtoneel te beheersen. En daarna kwam Sue langzaam de vortex van de 
aarde binnen, maar hij behield zijn baan om de aarde en haar hemel; want hij wilde dat zowel de 
aardbewoners als de atmosferiërs getuige zouden zijn van de komende macht. Zo kwam hij 
langzaam naderbij, maar met tachtigduizend kilometer per dag, zodat, toen het schip het 
wanordelijke Hored naderde, de ego-Goden en -Heren vluchtten en hun goed voorziene 
koninkrijken ontvolkt achterlieten, en zich bij duizenden met hun miljoenen scharen omlaag naar de
aarde haastten, om zich te verbergen of in veiligheid te stellen voor Agni's gerechtvaardigde haat.

11. Maar de ware God en Heren bleven standvastig in hun ontwrichte koninkrijken en vreesden 
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niets, want ze vertrouwden erop dat dit etherische schip Jehovih's antwoord was op hun langdurige 
roep om hulp uit de hemelse sferen. En vanwege hun vuurpilaren die er nog steeds stonden, wist de 
grote Sue waar hij voor een veilige ankerplaats kon landen in de lagere hemel. Zo kwam hij naar 
Hored, langzaam, en naar de troon van God. En toen hij de plaats naderde, zongen zijn es'enaurs en 
de trompettisten speelden en de klanken van de muziek bereikten de oren van God en zijn scharen, 
en het waren de lofliederen van duizend jaren geleden.

12. En God en zijn scharen zonden raketten omhoog en ontplooiden de drie voornaamste kleuren, 
het teken van Jehovih's naam; en Gods es'enaurs zongen mee met de scharen daarboven. Weldra 
was het vuurschip bij de landingsplaats en Sue, de Zoon van Jehovih, wierp een ladder uit en daalde
af met zijn scharen, de honderd miljoen engelen, aangevoerd door Gussitivi, vrouwe maarschalk 
van de troon van Sue, in Izaracha.

13. Sue zei: Gegroet, O God van hemel en aarde! In Jehovih's naam ben ik gekomen met macht en 
wijsheid. En God antwoordde: U zij de heerlijkheid, 0 Jehovih, dat Uw Zoon van zo ver gekomen is
om Uw verbijsterde koninkrijk te zegenen! Daarna groetten zij met de tekenen van de zesde 
verrijzenis, waarop God zei:

14. Kom, in de naam van de Grote Geest en eer mijn troon. Dus ging Sue naar voren, en zij groetten
door elkaar de hand te schudden en Sue besteeg de troon en ging zitten en zei: Behoud uw plaats, 0 
God, want ik ben niet gekomen om u of uw scharen van Jehovih te vervangen, maar om op te 
bouwen voor Zijn heerlijkheid. Blijf daarom zitten, want ik voel het licht van de Vader op mijn 
hoofd neerdalen.

15. Weldra werd Sue omhuld door het Al Licht, en de stem van de Vader sprak door hem en zei: 
Luister naar de woorden van uw Schepper, Mijn Zoon, en verheug u want Ik ben u en uw volk niet 
vergeten. Zie, dit is het uur van uw verlossing van de beproevingen van de tetracts, die in Mijn 
gebieden de ronde doen.

16. Is het in de oude tijd niet erger geweest? En kwam Ik niet met Mijn scharen om hen te 
verlossen? Ik schiep de mens in duisternis en veroordeelde hem niet, opdat de schepping van zijn 
eigen gedachten in eeuwigheid voor zijn eigen heerlijkheid mocht zijn. Maar in plaats van zijn 
gedachten te verbeteren, luisterde hij naar de tetracts en hulde zichzelf in nevelen. De hemel die Ik 
voor hem bouwde, brak hij in stukken en daarna bouwde hij zichzelf een hemel, maar slechts tot 
zijn ongeluk en verwarring. Ook stelt hij zich niet tevreden door zijn eigen handen te gebruiken, 
maar hij zoekt Mijn meest plichtsgetrouwe Zoons en Dochters uit om slaven van ze te maken tot 
eigen verheffing.

17. Zie, Ik heb eertijds Mijn Zoons en Dochters gezonden om deze verraders en ego-Goden op te 
zoeken en hen te verklaren dat ze slechts door het kwade te verzaken en gerechtigheid te beoefenen,
Mijn verheven koninkrijken zouden kunnen verwerven. Hun boze plaatsen heb Ik omvergeworpen 
en herbouwd met eer en heerlijkheid opdat hun eigen oordeel mocht bepalen dat deugdzaamheid en 
goede werken de zekere grondslag zijn tot het geluk dat eeuwig zal duren. Maar zodra Ik hen in een 
tijdperk verheven heb en de lagere hemel tot een paradijs maakte, hebben Mijn etheriërs zich helaas
slechts voor een kleine poos verwijderd en de tetracts schieten wortel en groeien uit, en keren alles 
ondersteboven.

18. Maar nu zal Ik hen oprichten op een nieuwe manier. Werkelijk, Ik zal het kwaad van hun 
bedenksels gebruiken voor hun eigen bestwil op een manier waar zij niet van dromen. De valse 
Goden en valse Heren zullen worden aangehouden en gebracht worden voor deze rechterstoel, en Ik
zal hen oordelen volgens hun eigen gedrag en verlangens; noch zal Ik hen kwellen of hun geluk 
beknotten. Stuur daarom, Mijn Zoon, uw maarschalken naar de verborgen plaatsen van deze Goden 

Oahspe - Boek van Sue, de Zoon van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina
182 - 198



en Heren, en zeg tot hen: Aldus zeggen de hemelse scharen: Kom, Mijn Zoon, en erf een koninkrijk 
in hada, op uw eigen manier, want kijk eens, er is plaats voor allen; maar opdat u niet achtergelaten 
zult worden, moet u vlug naar Hored komen.

19. En zij zullen komen in de hoop zichzelf te verfraaien op de oude manier. Maar Mijn Licht zal 
komen op de juiste tijd op Mijn eigen manier.

20. De stem eindigde, maar Sue sprak namens zichzelf en zei: Doen jullie wat Jehovih geboden 
heeft. Dus werden er maarschalken en priesters naar alle richtingen in atmosferea gezonden om de 
valse Goden en valse Heren bijeen te brengen, die hun gebieden hadden verlaten uit vrees voor het 
licht van Sue's schip. En na vele dagen werden deze valse lieden naar Hored gebracht; en er waren 
zevenduizend Heren en Goden.

21. Toen zij voor Sue, Jehovih's Zoon, stonden en zo waren opgesteld dat allen konden horen en 
zien, zelfs de gehele Raad daarnaast, trok het licht zich rondom de troon samen, en Sue sprak hen 
toe, en zei:

22. Luister naar mij, 0 mannen en vrouwen! Ik heb u laten halen en nu bent u hier. Dat verheugt mij.
Weet dan, dat hetgeen ik spreek, in liefde en mededogen zal zijn. U hebt Jehovih's koninkrijken de 
rug toegekeerd, en dit moet zijn omdat het u beter uitkwam dan te blijven. Is dit niet de waarheid? 
En verliet u niet ook uw eigen valse koninkrijken?

23. Een kleine poos spraken zij onder elkaar, en daarna antwoordden zij: Nee, het beviel ons niet 
om onze eigen koninkrijken in de steek te laten, maar wij waren bang.

24. Sue zei: Wie denkt u dat ik ben? Zij antwoordden: Een God van een of andere verre wereld, 
maar waar die is weten wij niet. Wij willen weten wie u bent.

25. Sue zei: Ik ben slechts een man, vrees mij niet. Maar aangezien u bang bent en zodoende uw 
koninkrijken verliet, is dat geen bewijs dat u de Allerhoogste niet bent? En ziet u niet in, omdat u 
niet het Allerhoogste bezit, dat u verdeeld was en zonder harmonie?

26. Luister dan naar wat ik zeg, en overweeg mijn woorden: Ik wens uw koninkrijken niet, noch iets
dat u bezit; maar opdat er harmonie in de hemel zal kunnen heersen, zal ik ieder van u meer geven 
dan hij bezat, en u ook macht geven.

27. Daar u ziet dat ik naar Hored, de troon van de Ouden ben gekomen, bemerkt u dan niet dat ieder
die met mij verbonden is, eveneens mijn kracht bezit? Neem dan uw koninkrijken in bezit en wees 
Goden en Godinnen zoals u eerder veronderstelde te zijn, en ik zal u wijden en u tot deel van een 
verenigd geheel maken. Weer overlegden zij onder elkaar, en daarna antwoordden zij:

28. Waarom zouden we onze koninkrijken terugnemen? Onze slaven hebben ons verlaten; onze 
koninkrijken zijn beroofd van al hun waarde. Werkelijk, onze slaven zijn dolende geesten geworden
en naar de aarde teruggekeerd en zij hebben hun intrek bij de stervelingen genomen; waardoor de 
mensen op de aarde wakker zijn geworden vanwege de wonderen die daar gebeuren.

29. Sue zei: Wat kunt u tegen deze zwervende geesten zeggen dat hen zal aansporen om van de 
stervelingen weg te gaan? Waarop zij antwoordden: Indien we hen voedsel en kleding en 
overvloedige rust beloven, zullen zij komen; maar als we hen aan het werk laten gaan, zullen ze 
weglopen omdat ze de vrijheid hebben geproefd.

30. Sue zei: Hoe maakte u hen dan tot slaven in het begin? Waarop zij antwoordden: We namen hen 
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op de dag dat hun stoffelijke lichamen stierven, en zij zagen noch wisten van een andere plaats in de
hemel; zo gebruikten wij ze voor onze verplichte dienst.

31. Sue zei: Weet dan, dat dit mijn besluit is: Ten eerste zult u allen tot onder-Goden worden van 
een verbond, en uw koninkrijken zullen fraai zijn om te zien, en goed bevoorraad met alle 
benodigde dingen.

32. Kijk, daar zijn bij de barbaren op de aarde hele hordes huisgeesten en fetals; wie van u omlaag 
wil gaan naar de aarde om ze naar Hored over te brengen, zal hen als zijn slaven nemen; en, wie van
u het grootste aantal meebrengt, zal ik het grootste koninkrijk toekennen. En indien het zijn moge, 
dat u handlangers vinden kunt om voor u te werken door de fetals en huisgeesten weg te halen van 
de barbaren, dan zal zulke arbeid u als verdienste worden aangerekend. En u zult overal in de aardse
steden bepaalde engelen aanstellen, wier werk zal bestaan uit het ontvangen van nieuwgeboren 
geesten op geboortedekens om hen vervolgens naar uw koninkrijken over te brengen, want het 
zullen uw slaven zijn.

33. Op deze manier sprak Sue; en de valse Goden en Godinnen waren zeer ingenomen en zij 
verdeelden zich over bepaalde gebieden van de stervelingen en de lagere hemel, en ze werden 
meteen weggestuurd om te werken op hun eigen manier, en zij werden onder-Goden genoemd.

34. Sue zei: Deze onder-Goden hebben veel overwicht bij de barbaren, aangezien zij hen in de 
oorlog raad geven. Maar zie, het zal gebeuren dat, zodra de onder-Goden de barbaren van hun 
huisgeesten hebben beroofd, de I'hin-priesters een groter overwicht over hen zullen hebben.

35. En de onder-Goden zullen wensen om genade in mijn ogen te vinden, en aldus hun slaven 
onderricht geven, hetgeen hen zal noodzaken zich te bevrijden in de tijd die komt.

HOOFDSTUK III

1. Jehovih sprak door Sue en Hij zei: Mij behoort een krachtig en eeuwigdurend bestuur toe. Luister
naar de wijsheid van uw Schepper, O Mijn Zoons en Dochters. Waarin heb Ik geen vrijheid gegeven
aan alle mensen? Hij die juist handelt, waarin is hij niet vrij? Hij die verkeerd handelt, waarin ligt 
zijn vrijheid? Hij die zichzelf tracht te overtreffen, heb Ik hem niet zijn beperking getoond?

2. Ik schiep de mens als niets zijnde, maar zo, dat hij eeuwig aan zichzelf kan toevoegen. De 
vrijheid gaf Ik hem om slechts datgene aan zichzelf bij te dragen wat zijn eigen ziel vervolmaakt. 
Indien hij dus vergif eet, neemt het hem zijn eigen lichaam af, hetgeen Ik hem gaf. Hierin stelde Ik 
een grens, zowel op de aarde als in de hemel, hetgeen zeggen wil: voorzover de mens 
deugdzaamheid vergaart, en wijsheid, geduld, liefde, waarheid en zuivere woorden, is hij vrij; 
omdat hij zodoende Mij in Mijn werken navolgt. Maar hij die zichzelf tracht te verheerlijken door 
zijn bezittingen, bindt zichzelf; omdat hij niet aan Mij gelijk is, want Ik schonk het Al, en maakte zo
het universum.

3. Twee mogelijkheden heb Ik daarom geschapen die voor alle mensen openstaan, zowel op aarde 
als in atmosferea, en die zijn: vrijheid en slavernij. En de mens maakte Ik zo dat hij kiezen kan 
hetgeen hij wil; maar zie, opdat hij niet dwalen zou, zend Ik Mijn vrije engelen om deze dingen van 
tevoren te verklaren.

4. Evenzo worden overheden ingesteld door Mijn heiligen, waardoor u kunt oordelen of een 
regering uit Mij is of tegen Mij. Want indien zij de vrijheid geeft aan alle rechtvaardige werken, en, 
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door het bevorderen van kennis voorziet in leraren naar gelang de vraag, dan is zij van Mij 
afkomstig. Maar indien de regering zichzelf uit eigenbelang in stand houdt, en haar verfraaiing ten 
koste gaat van de vrijheid van Mijn kinderen, dan is zij tegen Mij.

5. Want Ik heb een volk niet geschapen om vandaag te zijn zoals hun voorvaderen waren, maar Ik 
voorzag hen van onafgebroken groei in wijsheid en deugdzaamheid; waardoor de komende 
geslachten zullen opstaan tegen hetgeen wat goed en nuttig was voor hun voorvaderen. Al Mijn 
regeringen begrijpen dit, hetzij op aarde of in de hemel. Elke regering die deze regel niet aanvaardt, 
zal aan de vernietiging ten onder gaan. Want zoals Ik de mens omgeven heb met wachtposten als 
pestilentie, armoede en honger, teneinde hem tot kennis en nijverheid te doen ontwaken, zo heb Ik 
alle regeringen onder de zon omgeven door wachtposten zoals opstanden en sluipmoorden, en 
oorlog en faillissement. Zoals de pestilentie het bewijs is voor de ongehoorzaamheid van de mensen
aan Mijn geboden, zo bewijzen opstand en anarchie de ongehoorzaamheid van regeringen aan de 
vooruitstrevende geest waarmede Ik de mens schiep.

6. De ego-God zegt: Ik zal een krachtig bewind scheppen; door legers en wrede meesters zal ik de 
onderdanen in mijn gebieden aan banden leggen. En hij stelt een menigte wetten op, en hoopt 
boeken op om de wetten uit te leggen, en hij zoekt rechters op om de boeken te verklaren die de 
wetten verklaren, en hij zegt: Kijk hoe wijs ik ben! Kijk eens naar de grote wijsheid van mijn 
rechters! Kijk eens naar het leergezag van mijn boeken! Kijk eens naar mijn hoogst volmaakte 
wetten! Kijk eens naar mijn strijdkrachten die achter dit alles staan, en met grote macht!

7. Maar zie, er verschijnt een ster aan de hemel, en al zijn werken vergaan als het web van een spin. 
Want in plaats van zijn Schepper te kiezen, die sterk is, richtte hij dingen op die als niets waren.

8. Luister naar uw Schepper, O Mijn God, want door Mijn Zoon schenk Ik een nieuw licht aan de 
lagere hemel: Want, omdat u de ego-Goden hebt toegestaan om koninkrijken te nemen, laat ze 
zichzelf dan maar omgeven met een menigte van wetten; maar zelf zult u geen wetten hebben, 
behalve de riten en ceremoniën, die u moet opluisteren met muziek en optochten.

9. En het zal gebeuren dat de gebieden van de ego-Goden een tijdlang zullen gedijen; en zij zullen 
omwille van de zelfverheerlijking de aardse mensen ontlasten van huisgeesten en fetals. Maar in de 
tijd daarna zullen hun onderdanen de wetten van de ego-Goden moe worden, en als ze vernemen dat
u geen wetten hebt behalve riten en ceremoniën, zullen zij uit zichzelf naar Hored komen.

10. Daarom moet u voortaan de verpleeginrichtingen en ziekenhuizen en werkplaatsen en ook de 
onderwijsinstellingen veranderen in plaatsen van plezier en ontspanning.

11. De stem eindigde, maar Sue zei: Zie, er komt een tijd voor alle atmosferische hemelen dat het 
gezag uit vroeger dagen moet wijken voor iets nieuws; en zo'n tijd is nu aangebroken in dit 
koninkrijk. Het kan worden vergeleken met een klein kind dat lange tijd bij de hand geleid werd, 
maar nu sterke benen heeft gekregen om alleen te lopen.

12. Met dit doel werd de aarde door de velden van Izaracha gevoerd, en zijn mijn scharen met 
muziek en wijsheid gekomen. Luister dan naar mijn gebod, O God van de aarde, en u zult de meest 
gezegende van de Goden zijn: Stuur uw boodschappers naar alle delen van atmosferea en kondig 
een tijd van ontspanning af van tien dagen, met muziek en dans en optochten, met schouwspelen en 
feestvieren, hetgeen op de eerste van de maan van Jaffeth is.

13. Laat de rest aan de Vader over, want Hij zal voor ons zorgen in die tijd. En terwijl de tijd 
naderbij komt, zal ik met mijn scharen rond de aarde gaan in mijn etherische ruimteschip.
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14. God zei: Ik bemerk Uw wijsheid, O Jehovih, Uw besluiten hebben mij opgewekt tot nieuwe 
wijsheid en kracht, O had ik toch maar een middel voor hen bedacht voordat zij zo laag vielen!

15. Sue riep de Raad en zijn eigen scharen uit het werk vandaan voor een dag van ontspanning, en 
de mensen begaven zich onder elkaar en verheugden zich; want van de etheriërs bij de scharen van 
Sue waren er velen die op de aarde geboren waren, vele duizenden jaren eerder, en hun stellige 
verzekering over de vrije hemelen daarboven was van groter gewicht voor de atmosferiërs dan iets 
dat anderen konden zeggen. Toen bezochten Sue en zijn scharen de aarde en haar hemelen en 
daarna keerden zij terug naar Hored.

HOOFDSTUK IV

1. Toen het moment van de feestelijke gebeurtenis was gekomen, verzamelden zich in Hored, 
behalve de etherische scharen, meer dan een miljard zielen om getuige te zijn en deel te nemen aan 
de ceremoniën. Sue zei: Hier is wijsheid en dwaasheid; valse Goden en hun benadeelden; luiheid en
nijverheid; vlotheid en traagheid. Werkelijk, dit is een waardeloze wereld in Jehovih's oog.

2. En waarom? Eenvoudig door gebrek aan zelfdiscipline en harmonie. Ieder werkt voor zichzelf en
niemand voor het algemeen welzijn. Helaas, zij zijn hetzelfde als de stervelingen, maar dan zonder 
het lichaam. Zij hechten geen waarde aan elkaar en dientengevolge geen waarde aan zichzelf. Nu 
zal ik u tonen, 0 God, dat deze ongelukkige wezens, zonder vreugde in het leven of hoop op 
verrijzenis, tot een grote heerlijkheid voor de Vader en Zijn koninkrijken zullen worden.

3. God zei: Heb medelijden met hen, O Vader! Het is langer dan duizend jaar geleden sinds zij 
bezoek ontvingen uit de hogere hemel. Velen van hen zijn geleerd, maar twijfelen of er andere 
hemelen bestaan buiten de plateaus van het aardse atmosferea. Miljoenen en miljoenen van hen 
hebben nooit een etheriër gezien. Helaas, ik vrees voor hen.

4. Sue zei: Vrees niet, O God. Zij zijn als metselspecie in mijn handen. Er zal niet tegen hen worden
gepreekt en ook niet voor hen gebeden worden. Zij zijn moe van deze dingen. Maar ik zal een 
nieuw licht temidden van hen grondvesten, en het zal voor ons spreken. Luister dan naar mij, en 
voor het gewone volk zal ik zijn als iemand die onbekend is. Roep uw es'enaurs en uw trompettisten
en harpspelers, en al de musici die tot uw koninkrijk behoren en tot de koninkrijken van uw Heren, 
en laat de optocht beginnen.

5. Want in alle openbare aangelegenheden kunnen zij die op de voorgrond staan, indien zij wijs zijn,
altijd de toon aangeven. Wees daarom slim, en kneed het gewone volk, terwijl de ego-Goden 
verbaasd zijn over de omvang van de bijeengekomen scharen.

6. God deed als geboden was, en de mensen zagen dat er leiding was in de gang van zaken. Sue zei: 
Laat uw maarschalken en decorateurs dicht op de musici volgen, en kleding uitdelen aan allen die 
de optocht willen volgen. Mijn etherische scharen hebben bericht ontvangen. Zij zullen langs de 
weg staan en met wonderbare snelheid voor de kleding zorgen. En alle mogelijke buitenissige 
kleuren en stoffen en hoeden en versierselen zullen uitgedeeld worden, en kosteloos.

7. Mijn scharen zullen in zuiver wit gekleed zijn; en zij zullen niet marcheren, maar als dienaren en 
werklieden zijn. En zodra de atmosferiërs hebben gespeeld en gezongen over alle grenzen van 
Hored, dan zal mijn etherische orkest zingen en spelen en met de dans beginnen.

8. Al deze dingen gebeurden, en van het eerste begin tot aan het einde van de muziek was er 
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harmonie in iedere plaats en elke hoek onder de duizend miljoen die bijeen waren. Nooit tevoren 
was er een menigte in de aardse hemel, die zo buitenissig was uitgedost. En zo volkomen in de ban 
waren de mensen, dat hun geestdrift grenzeloos was. Daarna volgde de etherische dans, die de 
kundigheid van de atmosferiërs zo ver te boven ging, dat geen van hen eraan kon meedoen. Noch 
konden zij deelnemen aan de etherische muziek.

9. Dus keken de atmosferiërs toe, in verwarring door de grootsheid van hetgeen voor hun ogen 
plaatshad.

10. En zo eindigden de handelingen van de eerste dag, die, om ze volledig te beschrijven, een groot 
boek zouden vergen. Dus werden de mensen uitgenodigd voor een verfrissing. En de etheriërs, nog 
steeds in het wit gekleed, en als dienaren en werkers, zorgden voor de levensmiddelen. Want zij
hadden voordien gelegenheid geschapen voor een voorraad materiaal. En zo gemakkelijk en zo vlug
deden zij hun werk, dat nu voor de eerste keer de meer geleerden van atmosferea met verrassing en 
verwondering naar hen begonnen te kijken.

11. Weldra werden er vragen gesteld voor wat betreft wie zij waren en vanwaar zij kwamen. Want 
zo schiep Jehovih de mens, dat zodra hij uit eigen beweging het buitengewone in zijn buurman 
bewondert, hij tot het uiterste gaat met hem te prijzen.

12. Dus zei God: Morgenochtend zal er een nieuw vermaak worden gegeven, en nieuwe gewaden 
en verse levensmiddelen voor het feest. En de scharen juichten en loofden uit alle macht. Daarna 
begaven de mensen zich onder elkaar om te spreken over alles wat ze gezien hadden, de bedoeling 
begrepen zij niet, behalve slechts het aangename ervan.

13. Toen de volgende dag aangebroken was, hadden de etheriërs zich in groepen verdeeld, en de 
riten van de Ouden en van de scharen uit A'ji in Partha werden aangekondigd, waarbij 
buitengewone kledij was vereist alsmede miljoenen atmosferiërs als helpers.

14. Zo groot was hun eerzucht om deel te nemen, dat de maarschalken slechts door iets in de 
volgende riten te beloven, hun keuzen konden maken.

15. Sue, Jehovih's Zoon, had voordien buitengewone klokken opgesteld op verre afstand van elkaar,
maar onderling verbonden zodat de klanken elkaar snel zouden opvolgen. En in de tussenliggende 
plaatsen waren geïmproviseerde bossen en watervallen aangelegd; en dichtbij de middelste ruimte 
waren duizend vuurkolommen opgericht.

16. Op de ochtend van de tweede dag, toen al die heerlijke schouwtonelen waren voltooid en de 
etheriërs, nog steeds in zuiver wit rondom waren opgesteld, waren de atmosferiërs meer dan ooit 
verward en schreeuwden nog luider hun eerbetoon uit.

17. Eerst kwamen de geboorteriten; vervolgens de huwelijksriten; toen de stervensriten en de eerste 
verrijzenis; daarna de riten van harmonie. En het spel beeldde een miljoen etheriërs uit, die naar een
stoffelijke wereld toegingen en haar volgden in het leven dat op haar was, en naar de dood en 
verrijzenis; de duisternis en disharmonie en het verschrikkelijke lijden in atmosferea; eindigend met
de voorstelling van een grote bol van licht die neerdaalde om hen naar het eeuwig paradijs te 
brengen.

18. Zo groots was het tafereel en zo verheven de muziek en het gesproken woord, dat de scharen 
van Hored huilden en lachten en juichten en baden, alsof hun zielen het zouden begeven van 
vreugde.
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19. Zo eindigde de tweede dag, en zo volmaakt was het heerlijke werk dat elke ziel een plechtige 
eed gezworen had om de aarde en de lagere hemel voorgoed achter zich te laten. Toen kondigde 
God voor de derde dag het ten toon spreiden van de etherische macht aan.

20. En de mensen waren reeds zo verbijsterd dat een kind de koppigste onder hen had kunnen 
leiden. Want zodanig schiep Jehovih de mens die, zeer verwaand in zichzelf geworden, 
rechtsomkeer maakt en zich gedraagt als een onderdanige dwaas.

21. En zo, op de derde dag, ontplooiden de etheriërs hun macht over de elementen van de 
atmosfeer; zij vervaardigden stoffelijke substanties en lieten het naar believen weer ontbinden; zij 
veranderden licht in duisternis en duisternis in licht. Zij weefden stoffen en maakten diademen en 
edelstenen. Zij vergaarden voedsel uit de essentie der dingen dat als damp van de aarde opsteeg; zij 
ontwierpen plateaus en tempels in de hemel. Zij maakten schepen en kettingen en 
muziekinstrumenten. En tenslotte lieten de etherische maarschalken, met behulp van een half 
miljoen etheriërs, de winden keren en zij zonden een zware regen omlaag naar de stoffelijke aarde.

22. En ondertussen brachten de musici van de scharen van Sue muziek ten gehore en de lieflijkheid 
en de pracht daarvan ging de atmosferiërs zo ver te boven dat zij als niets waren.

23. Zo werd op de derde dag, vanwege het ontplooien van grote macht en wijsheid, het lot en de 
eerzucht van iedere man en vrouw in de lagere hemel veranderd. En zij haastten zich heen en weer, 
verzoekend om als leerlingen of dienaren te worden aangenomen, zichzelf belovend om alles te 
doen wat van hen geëist werd. Ook wilden zij niet afgewezen worden en vroegen of hen de helft 
van de volgende dag geschonken kon worden om hen als echte beginnelingen in te wijden in de 
tweede verrijzenis.

24. Daarop sprak God hen toe, en hij zei: Jullie weten niet waar jullie over spreken. Kijk eens, ik 
heb jullie sedert honderden jaren geboden je mooie kledij en glimmende juwelen weg te doen en te 
beginnen om je zielen te verfraaien, teneinde te worden tot bruiden en bruidegoms van de Grote 
Geest.

25. Maar jullie wilden dat niet, en streefden alleen maar voortdurend om jullie zelf te verfraaien, 
vergetend te werken voor hen die beneden jullie stonden. Kijk, nu staan Jehovih's bruiden en 
bruidegoms voor jullie. Wat is hun waarde vergeleken met die van jullie? Zijn zij niet eenvoudig? 
En zijn jullie niet opgesierd?

26. Maar er stegen miljoenen stemmen op: We zullen doen wat u ook beveelt, O God, Er is geen 
God als u. Toen sprak God en zei: Luister dan verder naar mij: Zo is om te beginnen de tweede 
verrijzenis; jullie juwelen en diademen en versierselen wegdoen en, bovenal, jezelf verloochenen en
van nu af aan werken voor anderen die beneden je staan. Indien jullie dit in broederschap doen, zijn 
jullie al begonnen aan de tweede verrijzenis. Een andere weg naar wijsheid en macht is er niet.

27. Weer riep de menigte uit: Wij willen alles doen, we hebben vertrouwen. En God antwoordde 
hen: Laat dan enigen van u morgen ingewijd worden; maar heb geduld en gebruik je verstand; 
besluit kalm, maar altijd standvastig.

28. Zo, in de ochtend van de vierde dag, hadden meer dan honderd miljoen geesten hun opzichtige 
kledij afgelegd en stonden opgesteld in het wit, ontdaan van juwelen en diademen, gereed om te 
worden ingewijd en de geloften van de tweede verrijzenis af te leggen, zoals eerder vermeld. En in 
overeenstemming hiermee was er nieuwe muziek ingestudeerd en de optocht en de ceremoniën 
zodanig voorbereid dat de grootst mogelijke heerlijkheid ten toon gespreid zou worden.
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29. Baldakijnen waren uitgespreid boven de hoofden, en bogen en pilaren stonden als bakens voor 
de optocht, versierd met bloemen en klimplanten; en daartussen, gedeeltelijk verborgen, bevonden 
zich de antifonen die namens en met de inwijdelingen moesten spreken. Maar verder weg en aan het
zicht onttrokken, bevonden zich de klokken en springstoffen, hetgeen de tekenen waren die de 
ochtend aankondigden.

30. En de blijde en plechtige klank van de Onsterfelijke Stem kwam over de miljoenen zielen die 
ongeduldig waren om zich aan een nieuw leven te wijden; en God en zijn scharen begroetten hen 
met grote blijdschap. Zo groots en indrukwekkend waren de ceremoniën dat, eer het middag was, er
nog honderd miljoen kwamen, gekleed in het wit, om ook te worden ingewijd. De mensen 
verlangden geen ander vermaak meer.

31. En zo werden de inwijdingen op de vijfde dag voortgezet; en weer verschenen er honderd 
miljoen, eveneens in het wit gekleed. En dit herhaalde zich op de zesde, zevende, achtste, negende 
en tiende dag. En zie, een miljard engelen hadden de gelofte voor de tweede verrijzenis afgelegd,

HOOFDSTUK V

1. Zo luidden de woorden van de inwijding, die werd geleid door de etherische scharen, te weten:

2. God, die op de troon zat, zei: O Jehovih! (Jehovih) Almachtige! Onbegrensde!

3. Antwoord: Hoe kan ik U omvatten, Gij Machtige?

4. God: U, die hoger bent dan alle Goden en Heren!

5. Antwoord: Die het universum laat bewegen, met onbeperkte macht!

6. God: Schepper en Bestuurder van de stoffelijke werelden!

7. Antwoord: In wiens handen het etherische firmament is als een vruchtbare hof, groter dan de 
grenzen van de tijd.

8. God: Wiens leden deel van de Gehele Ruimte zijn!

9. Antwoord: Wiens leden bestaan uit het Al dat binnen de ruimte is, onmetelijk!

10. God: Gij Jehovih! Gij Fontein en Eindpunt van alle dingen!

11. Antwoord: Jehovih! Jehovih! Van wie alle dingen slechts delen zijn, afgestemd op Uw wil!

12. God: Gij Al Persoon, O Jehovih! Het verstand te boven gaand!

13. Antwoord: Die spreekt in het Licht! Wiens stem de vooruitgang is van het universum!

14. God: Jehovih! Gij Al Schenker! Door te geven schept U!

15. Antwoord: Wat zijn Uw geheimen, O Machtige? O Jehovih! Eeuwige, en Groter dan Groot!

16. God: Ik zie niets anders in het gehele universum dan U! Alle personen zijn slechts delen van 
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Uzelf, O Jehovih!

17. Antwoord: Wie heeft U niet aanschouwd, O Jehovih? Uw Persoonlijkheid is in het oosten, 
westen, noorden en zuiden! Beneden en boven; ver en dichtbij.

18. God: Wie heeft Uw stem niet vernomen? Wie heeft Uw hand niet gevonden, die hem 
voortdrijft?

19. Antwoord: Zonder U, O Jehovih, ga ik niet; ik beweeg niet. Ik begin de dingen uit mijzelf te 
doen, en faal volkomen.

20. God: Wat is de mens voor Uw aangezicht, O Jehovih? Hij sticht een koninkrijk, en het valt 
ineen als een huis van stro.

21. Antwoord: O Jehovih, wat heb ik mijn tijd verspild! Mijn bouwsels waren lichter dan kaf! Mijn 
deugden waren slechts luchtbellen, en ze zijn gebarsten en verdwenen!

22. God: Wanneer zal de mens leren zich op U af te stemmen, O Jehovih?

23. Antwoord: Hoe kan ik mijzelf opzij zetten, O Jehovih? Heb ik niet gezegd: ik kan mijn eigen 
verstand niet opzij zetten?

24. God: De mens zegt: Ik wil mijn verstand niet opzij zetten, en zie, daarmee doet hij het!

25. Antwoord: Heb ik niet gezegd: Mijzelf beschermen is de eerste wet, en mijn eigendommen 
behoeden de hoogste wet?

26. God: De mens veronderstelt zichzelf te beschermen, omdat hij zonder vertrouwen is in U, O 
Jehovih! En te behoeden wat hem behoort, hetgeen in feite niet van hem is.

27. En nu viel het Licht op de troon, en Jehovih sprak uit het Licht:

28. Ik heb u geroepen, O mens, sedert uw jeugdjaren! Aan Mijn stem in uw oor is nooit een einde 
gekomen. Wie kan tot leven komen zonder Mij? Wie kan zijn eigen voetstap meten? Zie, hij stapt 
op Mijn grond. Alles waar hij van geschapen werd, is Mijn substantie.

29. De koninkrijken van de aarde en de koninkrijken van de Goden en Heren in de hemel, wat zijn 
het meer dan de namaaksels van Mijn werken? Waar zij Mij goed navolgen, ben Ik met hen in 
wijsheid, liefde en macht. Zal een man zijn hoofd tegen de muur beuken om te bewijzen dat hij 
groter is dan zijn Schepper? Zie, Ik kwam in de oude tijden en Ik zei: Vecht ervoor om één met mij 
te worden, en u zult zich verheugen dat Ik u schiep. Streef ernaar om voor uzelf te beginnen, en uw 
ijdelheid zal u op zekere tijd doorboren als een tweesnijdend zwaard.

30. Luister naar de liefde van uw Schepper, O mens! Want Ik schiep u met tederheid voor uw zoons 
en dochters. Uit de liefde van Mijzelf gaf Ik u een deel. En zoals u bericht stuurt naar uw 
eigenzinnige zoon en hem smeekt om naar u terug te keren, zo stuur Ik Mijn boodschappers uit de 
hogere werelden om u te roepen. En opdat u zich niet vergissen zult in hun hogere plaats, geef Ik 
hen de macht en wijsheid die u te boven gaan.

31. De stem eindigde, en daarop zeiden de inwijdelingen:

32. Van nu af aan wil ik slechts U dienen, O Jehovih! Noch zal ik mij verder afvragen wat er van 
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mij worden zal. Want ik weet dat U mij met wijsheid zult gebruiken, O Jehovih!

33. Naargelang de steen gehouwen en gepolijst wordt, zo zult U hem in de muren van Uw huis 
plaatsen.

34. Mijn werk bestaat uit houwen en polijsten en mijn eigen ziel voor eeuwig te vervolmaken!

35. Mijn ziel zal worden als een stralende ster.

36. Mijn liefde gelijk aan die van Uw etherische engelen.

37. En eenvoudig mijn kleding, en schoon, in eeuwigheid!

38. Noch zal ik meer opscheppen, of onwaarheid spreken, tot in eeuwigheid!

39. Noch zal mij meer luiheid overkomen.

40. Noch ijdelheid, noch egoïsme, noch zal ik over mijzelf spreken.

41. Noch mijn broeders beoordelen, noch mijn buren, want zij zijn van U, O Jehovih!

42. Rechtschapen werken te doen en mijn medemensen verheffen zal van nu aan mijn arbeid zijn, 
tot
in eeuwigheid!

43. Maak mij sterk in U, O Jehovih!

44. En wijs om eeuwig Uw wil te doen. Amen!

HOOFDSTUK VI

1. Zo prachtig waren de woorden en de muziek van de ceremoniën, dat de mensen uitermate in 
vervoering waren; de oude en verdeelde koninkrijken die zonder eenheid en discipline waren, 
werden nu vervangen door extreme heiligheid en fatsoen.

2. Sue zei: Luister naar mij, O God, ik zal u verder advies geven: U moet weten dat de valse Goden 
en valse Heren begonnen zijn met het bouwen van koninkrijken voor zichzelf, en zij weten niet wat 
er in Hored is gebeurd. Laat hen doorgaan totdat zij de aardbewoners gereinigd hebben van 
huisgeesten en fetals; maar zodra zij dit voltooid hebben, moet u nogmaals een feest aankondigen 
met al deze mensen, en geef ook bericht aan de valse Goden en valse Heren die Jehovih, de 
Volmaakte Persoon, verloochenen, en zij zullen komen en hun slaven meebrengen, terwijl ze 
zichzelf hebben uitgedost in buitenissige kleding en juwelen, want zij zullen verwachten door hun 
pracht en praal over alle andere Goden en mensen te zegevieren, hopend miljoenen onderdanen met 
zich mee terug te voeren.

3. God zei: Ik begrijp het, O Sue, Zoon van Jehovih. Dus deed God zoals geboden was, en 
waarachtig, na verloop van tijd ontdeden de valse Goden en valse Heren de barbaren van de aarde 
van hun huisgeesten en fetals en zij maakten slaven van zulke geesten in de hemel. En het gebeurde 
dat God weer een feest gaf; het was groter dan het eerste, en er waren meer dan drie miljard engelen
aanwezig, die ervoor gewonnen waren om rechtvaardig werk te doen.
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4. Dit was het begin van het derde jaar van Sue; en zijn wijsheid en macht waren nu rond de hele 
wereld geopenbaard, op aarde en in de hemel.

5. En nu volgt wat er gebeurde met betrekking tot de valse Goden en Heren die naar het feest 
kwamen, uitgerust met zegewagens en schepen, en met banieren en vlaggen en kronen en diademen
en zulke wonderlijke buitensporigheden als er geen in de hemel geweest waren sedert de grote 
vloed. En iedere valse God en valse Heer poogde de anderen met praal en pronk te overtreffen.

6. Zoals verwacht kon worden kregen zij op de eerste dag van het feest noch een goed- of afkeuring.
Op de tweede dag hielden zij op om de aandacht te trekken; want de eenvoud en reinheid en 
wijsheid die door de talloze miljoenen van de tweede verrijzenis werd getoond, deed zelfs kinderen 
meer eer aan dan de Goden en Heren met al hun vertoon en luister.

7. Op de derde dag wierp de helft van de valse Goden en Heren hun versierselen opzij en verscheen 
in eenvoudig wit, smekend om ingewijd te mogen worden in de geheimen van de tweede 
verrijzenis. En de volgende dag kwam de rest van hen ook, om toelating te verkrijgen.

8. Waarop het Licht van Jehovih door God op de troon sprak:

9. Bezint u, O Goden en Heren! Waar bent u mee bezig? Tot voor gisteren verzocht u om 
koninkrijken en wenste u leiders te zijn en grote werkers, boven uw medemensen.

10. En u kreeg wat u verlangde en u werd Goden en Heren over miljoenen. En zij werden uw 
plichtsgetrouwe onderdanen, en u versierde uw tronen en uzelf met grote luister.

11. Zie, Ik gaf een feest, en u kwam als levende getuigen van wat eigengemaakte Goden en Heren 
konden volbrengen. En uw plichtsgetrouwe onderdanen kwamen met u mee om hun toewijding en 
goed vertrouwen in uw wijsheid en macht te betuigen.
12. Nu hebt ge uw kronen en hoge stand opzij gezet, biddend om werkers te mogen worden onder 
de scharen mannen en vrouwen! Maakt ge uzelf niet tot de vernietigers van uw eigen onderdanen? 
Want zie, omdat ge uw eigen pracht en praal afzweert, worden al uw onderdanen opzij gezet in 
onwetendheid en ellende.

13. Eenstemmig antwoordden de ego-Goden en Heren: Helaas, O God! Wat moeten wij doen? Onze
kronen kunnen wij weggeven; en onze kleding en juwelen, en onze tronen en koninkrijken. Maar, O
God, onze onderdanen kunnen we niet weggeven; zij zullen niet gaan. Wij hebben hen aan ons 
gebonden, en we zijn aan hen gebonden omdat we hen aanvaard hebben. Wat moeten we doen, O 
God? De last is zwaarder dan we kunnen dragen!

14. God zei: Wees niet ontroostbaar, O Goden en Heren! U hebt een groot werk verricht. U hebt 
miljoenen en miljoenen huisgeesten en fetals gered. En zelfs voor u verzocht om de verrijzenis 
hadden de meeste van uw onderdanen u reeds verlaten!

15. Luister naar het oordeel van uw Schepper, hetgeen is, dat zodra al uw onderdanen en fetals 
gestegen zijn in wijsheid en deugd en goede werken teneinde de tweede verrijzenis in te kunnen 
gaan, u op diezelfde dag zult worden bevorderd. Want slechts dan kunt u vrijheid van de ziel 
verkrijgen.

16. De stem eindigde, en de ego-Goden en Heren antwoordden: U bent rechtvaardig, O Jehovih. 
Wij zullen gaan werken onder onze arme en onwetende onderdanen, en hen Uw wijsheid, macht en 
gerechtigheid laten begrijpen.
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17. Tien dagen duurde het feest, en toen eindigde het. Zo werden eerst riten en ceremoniën ingesteld
in de lagere hemel, als kracht om wijsheid en deugd te doen groeien. En voortaan van die tijd af 
werden aan alle ceremoniën muziek en optochten en dansen toegevoegd door de Goden en Heren 
van de hemel.

HOOFDSTUK VII

1. In het vijfde jaar van Sue stuurde hij vlugge boodschappers naar Opnetevoc in etherea, en hij zei: 
Dit zegt Sue, de God van twee etherische werelden: Zie, ik verblijf op de aarde en, met de God van 
de hemel en zijn Heren, heb ik een miljard bruiden en bruidegoms gereedgemaakt voor Jehovih's 
etherische oogst. Gegroet Nista, Godin van Ho en Tow'en; in de naam van Jehovih, stuurt u een 
airavagna en voltooi de verrijzenis van de bruiden en bruidegoms van de Vader!

2. Zo geschiedde het in etherea, dat de Godin Nista zorgde voor een airavagna, een etherisch 
ruimteschip, en ze besloot om zelf te komen als opperbevelhebber. Sue adviseerde God en zei: 
Maak deze zaak tot een groot getuigenis in uw hemel. Zend daarom uw boodschappers naar alle 
plaatsen, en naar uw Heren op de aarde, en nodig alle mensen uit om aanwezig te zijn en de 
opstijging bij te wonen van Jehovih's bruiden en bruidegoms.

3. God deed als geboden was, en op de dag dat Nista, de dochter van Jehovih, verscheen in haar 
zonneschip in het firmament, waren er in Hored talloze miljoenen zielen bijeengekomen, 
geïnspireerd door Jehovih.

4. Groot waren de blijdschap en de uitingen van vreugde toen het zonneschip helemaal in zicht 
kwam, neerdalend als een wereld van vuur. En toen het Chinvat voorbij was gegaan en zich geheel 
binnen de aard-vortex bevond, kende de geestdrift van het volk geen grenzen meer.

5. Zij zongen, baden, dansten, en klapten in hun handen alsof ze gek van vreugde waren. Inmiddels 
waren de bruiden en bruidegoms in etherisch wit opgesteld, en nu groetten zij degenen die zij 
spoedig zouden gaan verlaten.

6. Rustig vervulden de etherische scharen hun deel in het grote spel van de onsterfelijke verrijzenis: 
Goden en Godinnen met waardigheid.

7. Nader en nader kwam Nista in haar zonneschip, langzaam wendend en dalend, met tienduizend 
gordijnen die uithingen en heen en weer zwaaiden, en tienmaal tienduizend banieren en vlaggen die 
rondom en er boven wapperden.

8. En toen langzamer, lager en lager, totdat de airavagna op het plateau van Hored kwam te rusten, 
ten zuiden van de tempel van Jehovih.

9. Gussitivi, vrouwe maarschalk van de troon van Sue in Izaracha, met tienduizend afgevaardigden, 
ging naar voren en ontving met open armen Nista, de neergedaalde Godin, en ze groette haar in het 
teken van de ster en het vierkant, aangezien zij goede vrienden waren geweest gedurende 
tweehonderdduizend jaren in de vlakten van Oayad, de etherische es'tu van Hi'dan, het geestelijk 
centrum van de baan van de Grote Slang (zonnestelsel - vert.) toen die zich in Zagagowthaka 
bevond.

10. De es'enaurs van beide scharen zongen, en de engelen van de airavagna kwamen met 
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honderdduizenden naar voren en ze werden begroet door de bruiden en bruidegoms van Jehovih die
tevoren waren geoefend, en door de scharen van Sue, de etherische werkers.

11. En toen Nista naar de troon toekwam, verhieven God en de machtige Sue zich temidden van het 
licht, dat zich nu snel samentrok als een mantel van schitterend vuur over de plaats van de raad.

12. Sue zei: Wees gegroet, O Nista, Jehovih's Dochter! God zei: In Jehovih's Naam, wees welkom, 
O Nista. Waarop Nista antwoordde en zei: Door de Wijsheid en Macht van Jehovih, O mijn 
geliefden!
13. En Sue en God scheidden, en Nista besteeg de troon en ging in het midden zitten. Na de 
begroetingsceremoniën zei Nista: Laat de bruiden en bruidegoms van Jehovih tot voor de troon 
naderen.

14. De maarschalken leidden hen daarop naar hun plaatsen, een miljard, en de vlugge 
boodschappers omringden hen aan alle kanten, opdat de antwoorden eensluidend zouden zijn en als 
door één persoon gesproken. Waarop Nista vanaf de troon sprak, en de bruiden en bruidegoms 
antwoord- den op de gebruikelijke wijze van Goden en Godinnen, en ze legden daarna de geloften 
af en de eed van afstand van de aarde en de lagere hemel, overeenkomstig Jehovih's geboden.

15. Toen de ceremoniën afgelopen waren, kondigde God een dag van ontspanning af, waaraan 
vreugdevol werd deelgenomen door meer dan vier miljard zielen. Dus, op de volgende dag, 
begaven Nista en haar scharen met de één miljard bruiden en bruidegoms zich aan boord van de 
airavagna, temidden van het gejuich en het huilen van miljoenen atmosferiërs, die nog nooit zo'n 
groot schouwspel hadden bijgewoond.

17. En daarna bracht Nista, door de kracht van de Grote Geest, haar schip in beweging; en ze liet 
het opstijgen uit de lagere hemel; bewoog het opwaarts door haar bevel en zei: Stijg op! Stijg op! 
Airavagna! Stijg op door mijn wil! Omvat de rijken van de Grote Jehovih! Verhef u.

18. De es'enaurs en trompettisten zongen en speelden, en zij die opstegen wierpen bloemen en 
reukwerk omlaag, en alle soorten plezierige aandenken, naar de ontelbare miljoenen beneden hen.

19. Na een tijdje verdween de airavagna in de hoge hemel.

20. Dit is dus hetgeen volgde uit Sue's regering, te weten: Toen het einde van dan'ha gekomen was, 
dat wil zeggen de zes jaren, verloste hij God en zijn Heren en nogmaals een miljard bruiden en 
bruidegoms en hij bracht hen naar de uiterste grenzen van Izaracha, waar hen het a'ji-veld van 
Rus'tsoo met twaalf etherische werelden werd toegewezen.

21. En Sue liet T-Hi achter als aangesteld God over de lagere hemel gedurende de volgende 
vierhonderd jaar. En God (T-hi) stelde Heren aan over de gebieden van de aarde, net als voorheen 
het geval was. En de aarde en de hemel gedijden, zodat er in de volgende dan twee miljard bruiden 
en bruidegoms werden verheven.

22. Na die tijd was er een daling in de etherische oogsten gedurende tweeduizend jaar, waarna er 
een grote duisternis kwam over de aarde en de daarbij behorende hemel; en de ego-Goden waren 
door geheel atmosferea verspreid. En wat betreft de Heren, er verschenen er in elk land op aarde 
duizenden en duizenden van hen, zodat mens en engel niet meer wist of er een ware God of Heer 
bestond in het hele universum.

23. Zo eindigde het tijdperk van Sue, zijnde 3200 jaar.
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