Boek van Cpenta-Armij, de Dochter van Jehovih
Over de eerste verlossing van Gods uitverkoren volk

HOOFDSTUK I
1. Jehovih sprak tot Cpenta-armij, de Godin van Haot-saiti in Nirvana, in de Arc van Spe-ta,
gebiedster over de zuidelijke velden van Abarom, in de Oriaanse Vlakten van Bilothowitchieun,
met een regering van tweehonderdduizend jaar; inspectrice voor Otsias, tienduizend jaar; leidster
van de Oixan, zeventigduizend jaar; kapitein van Geliyas' heerwegen in het woud van Lugga,
twintigduizend jaar; oprichtster en heerseres van Isaas, dertigduizend jaar; graafster van de
Haigusets moerassen, vierduizend jaar; Godin van Eunigi, Godin van Nor, Godin van Poutu, elk
voor tienduizend jaar. Jehovih zei:
2. Mijn Dochter, kijk, de rode ster en haar hemelen komen op uw weg. Zij zal de Arc van Spe-ta
doorkruisen, op een tocht van vier jaar en tweeëndertig dagen. Open uw velden in Abarom, en
schenk haar een veertigjarige gunst, want dit is haar eerste verlossing.
3. Cpenta-armij antwoordde: Ik zie de rode ster, de aarde, O Jehovih! Als een zwalkend schip op
een wijde oceaan komt ze door mijn velden, de jonge aarde, voort reizend, voorzichtig, op de wegen
van Salkwatka. Heeft zij zo spoedig, in slechts weinig meer dan zestigduizend jaar, haar
voortdurende knopen en martelende hellen overwonnen?
4. In Uw Wijsheid en Macht, O Jehovih, zal ik persoonlijk naar deze stoffelijke wereld toegaan, en
haar God en Heren bemoedigen voor het uitstekende werk dat zij verricht hebben.
5. Jehovih zei: Roep uw raad bijeen, en verkondig vanaf Mijn troon het FEEST van de ARC van
SPE-TA. Vervolgens riep Cpenta-Armij haar hoge raad van honderd miljoen Zoons en Dochters van
Jehovih bijeen, en zij verhief zich van haar plaats in het midden van de troon van de Grote Geest.
6. En aanwezig waren: Obed, God van Oise, in Embrahk; Gavaini, Godin van Ipthor, van de
Solastis Vlakten; Ab, eerste schout van Riv-seing; Holon-ho, God van Loo-Gam; Raisi, Godin van
Esdras; Wishtse, God van Zuth, in Ronega; en al deze Goden en Godinnen waren meer dan
honderdduizend jaar verheven in de etherische rijken, en zij kenden de aarde voordat die bewoond
werd door de mens.
7. Op bezoek bij Cpenta-armij waren: Owks, Oriaanse hoofdman van Maiter-lan, vijftigduizend
jaar, maarschalk van Wishi-Loo, dertigduizend jaar, God van Tunsin, in de Tarps Wegen,
negentigduizend jaar; en See-wah-Gon, hoofdvrouwe van de Oriaanse Arc van Su-los,
tweehonderdduizend jaar, meesteres van Aftong, in de Vlakten van Bel, driehonderdduizend jaar,
bestuurster van Lu-wow-lu, honderdduizend jaar, Godin van Eune, in de Bergen van Gem-king; en
Ha-o-ha, stichter van Ogee, van Siam, van Wick-a-wick en de twaalf Nirvanische Old-tse, in Loowtz, Eli-hagan, tezamen met hun reizende scharen van elk vijf miljoen.
8. Cpenta-armij zei: Voor Uw heerlijkheid, O Jehovih, verkondig ik het FEEST van de ARC van
SPE-TA. En zij, mijn bezoekende scharen, zullen zich mogen verheugen in de vier jaar durende
verlossing van de rode ster en haar hemelen!
9. Vervolgens antwoordde Owks, en toen See-wah-Gon, toen Ha-o-ha, en ze spraken langdurig, en
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verheugden zich in de uitnodiging. En zij vertelden over vele avonturen op andere sterren uit de tijd
van de Arc der Verlossing, de Arc van Speta, en met welke Goden en Godinnen zij reisden, en
welke hoofdmannen en hoofdvrouwen.
10. Zo sprak Cpenta-armij tot haar hoofdmaarschalk en ze zei: Stuur herauten naar de bouwlieden,
en bestel voor mij een airavagna die geschikt is voor vijfhonderd miljoen personen, en voor de
snelheid van graad zestig. Daarna moet u honderd miljoen van mijn begeleiders uitkiezen, en daarna
driehonderd miljoen van de Egisi.
11. Met hen, en met mijn bezoekers, zal ik binnen twintig dagen naar de rode ster vertrekken. De
betrokken ambtenaren behartigden deze zaken en terwijl zij bezig waren, verrees de rode ster, de
aarde, op de verafgelegen plaats, de reisweg, en de es'enaurs zagen het, en zij zongen in koor.
12. Wat komt daarginds? De rode ster, Jehovih! Uw adem heeft gesproken. Uw stem, de stille
beweging. O Gij eindeloze macht, Jehovih!
13. Dicht rond haar heen, wat is dat vol van engelen, duizenden miljoenen! Wonderbaarlijk zijn Uw
werken, O Jehovih, en onmetelijk. Zij beweegt zich rond de zon, tweehonderd zeventig miljoen
mijlen.
14. Het is haar atmosfeer, die met haar meereist; haar grens, Chinvat. Hoe vreeswekkend hebt U
geschapen, O Jehovih! En de grootsheid van Uw plaatsen! Die kleine rode ster is een wereld, O
Vader! En de duizenden miljoenen engelen, waarom blijven zij in zulke hemelen, O Jehovih!
15. Toen antwoordden de trompettisten van verre: Zij die wentelt rond de zon, de rode ster, de
aarde, een nieuwe wereld, een voortbrengster van mensenzielen. De Goden hebben haar geroepen,
maar zij wil niet luisteren. Haar atmosfeer is vol met engelen die strijden om de aarde. Maar Uw
hand ligt op hen, O Jehovih. Uw trompettisten zullen zich opstellen langs de wegen van Salkwatka.
16. Vervolgens zongen de es'enaurs: Hoe liefelijk zijn Uw werken, O Jehovih! Te liefelijk zijn Uw
plaatsen, O Jehovih! Te liefelijk is de rode ster, de aarde, O Jehovih! Uw kinderen hebben haar lief
als zij in de sterfelijke gedaante verkeren; na de dood hebben zij haar te veel lief, O Jehovih!
17. De pijpers antwoordden voor Jehovih vanuit het uitgestrekte Oosten 1): O zo gering om lief te
hebben, maakte Ik de aarde, de rode ster. Ik gaf haar giftig onkruid en klimplanten en grassen;
miljoenen dodelijke reptielen. Toen schiep Ik giftige moerassen en vreselijke koortsen. Met hevige
barensweeën, en vol ellende, schiep Ik de mens op de aarde, opdat hij zich zou omkeren en omhoog
zou kijken naar een heiliger plaats.
18. Toen zongen de es'enaurs: Te liefelijk schiep Gij Uw atmosferische hemelen, O Jehovih! Uw
gebonden hemelen die met de rode ster, de aarde, meereizen. De geesten die van de vergankelijke
aarde zijn opgestegen, vinden te veel om lief te hebben in Uw lagere hemelen, O Jehovih!
19. Weer antwoordden de pijpers voor Jehovih: Mijn lagere hemelen schiep Ik vol duisternis en
kwade mogelijkheden. Ik schiep ze tot een plaats voor krankzinnigheid; een plaats om te liegen en
te bedriegen; tot een hel van kwellingen. Om de mens omhoog te drijven; Mijn adem op hem te
blazen, om hem op te heffen, zoals men het vuur aanwakkert door te blazen.
20. Cpenta-armij sprak vanaf Jehovih's troon en zei: Wat is de verlossing van de mens? Is het uit
zijn moeders schoot? Is het uit zijn stoffelijk lichaam? Is het uit de stoffelijke wereld en haar
atmosfeer? Drie geboorten heeft de Vader aan alle mensen gegeven. Voor de eerste hoeft de mens
niets te doen, wat betreft zijn vorming of de tijd in zijn moeders schoot. Voor de tweede moet hij
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iets meer doen wat betreft het besturen van zijn handelwijzen tijdens zijn sterfelijk leven; maar voor
de derde, voor de hogere hemelen, moet hij werken aan zijn eigen verlossing.
21. Cpenta-armij zei: Drie soorten aardse verlossing voor de mens schiep de Schepper: Ten eerste
uit de schoot van zijn moeder, huilend, onbeschreven en hulpeloos; ten tweede van de tetracts
(aardse hartstochten en verlangens), gewichtig en vol van vrees; ten derde van de vijanden van de
Grote Geest. Dit is het Feest van Spe-ta.

HOOFDSTUK II
1. Cpenta-armij zei: Ik keek ver weg, en zag de aarde en haar hemelen voortreizen. Ik luisterde naar
de stemmen van de stervelingen! Een handelaar telde zijn winst uit; hij zei: Dit is de hemel! Een
dronkaard verzwolg een beker gif; hij zei: Dit is de hemel! Een prostitué zei: Dit is de hemel! Een
generaal, rood van het bloed, telde de onderscheidingen op zijn borst; hij zei: Dit is de hemel! Een
tiran, welgesteld door zwoegende slaven, zei: Dit is de hemel! Toen een enorme mensenmenigte,
besmeurd met het bloed van de oorlog, die naar een veld met gedode stervelingen wees, en zei: Dit
is de hemel! Een boer strekte zijn armen wijd uit, naar zijn grote onbebouwde bezittingen; hij zei:
Dit is de hemel! Een klein kind met een speeltje zei: Dit is de hemel!
2. Toen sprak Jehovih: Geen van hen kunt u van het tegendeel overtuigen. Zij zijn niet gereed om
verlost te worden.
3. Ik luisterde naar de stemmen van de geesten, de engelen die meereizen met de aarde. Een
zwerver die rondliep, zonder iets te doen, zei: Dit is de hemel! Iemand die stervelingen en andere
engelen in bezit nam, zei: Dit is de hemel! De feeën, de elfen, de beuzelaars die eeuwig in het
kristalheldere water kijken om hun eigen vormen te zien, zeiden: Dit is de hemel! De pretmakende,
misleidende engelen, inspireerden de stervelingen tot valsheid; deze engelen zeiden: Dit is de
hemel! Vampierengelen, die zich in de aura van stervelingen nestelen en grotendeels van hun
substantie leven, zeiden: Dit is de hemel! Boosaardige engelen die stervelingen aanzetten tot moord,
en tot het platbranden van huizen en het martelen van hulpeloze schepselen, zeiden: Dit is de
hemel!
4. Toen sprak Jehovih: Geen van hen kunt u van het tegendeel overtuigen. Zij zijn niet gereed om
verlost te worden.
5. Weer luisterde ik naar de geluiden die van de verafgelegen aarde kwamen. En ik hoorde de
gebeden van de stervelingen. De koning bad voor zijn koninkrijk en voor zichzelf. De generaal bad
om succes in de oorlog. De koopman om grote winsten; de tiran om groot gezag.
6. Jehovih zei: Alleen de aarde kan zulke gebeden beantwoorden.
7. Weer luisterde ik naar de gebeden van de stervelingen; zij ondergingen grote kwellingen,
verschrikkelijke ziekten en hongersnoden, en oorlogen; kooplieden gingen failliet, en er was groot
lijden, en zij baden om verlossing.
8. Jehovih zei: Als u hen zou verlossen, dan zouden ze terugkeren tot hun oude, slechte gewoonten.
Ik zeg u, de koopman zal failliet gaan; de koning zal falen; de generaal overwonnen worden; de
gezonden zullen een tijdlang ziek zijn. Indien zij Mijn macht niet kennen, kunnen zij niet leren;
indien zij geen leed voelen, zullen zij elkaar niet helpen. Moet een man zeggen: O Jehovih, kom en
genees de zieken! Moet hij niet allereerst Mijn wil erkennen en Mijn macht kennen?
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9. Wat voor goeds is het om aan een dronkaard geld te geven? Rijkdom en aardse voorspoed te
geven aan hen die Mij niet erkennen, is hen tegen Mij opzetten. Genezing te geven aan de
koortslijders, is hen leren dat Ik geen macht bezit in de onzichtbare lucht. Beantwoord niet de
gebeden van zulke mensen.
10. Nog eens luisterde ik naar de gebeden van de stervelingen. En zij waren degenen die leefden
volgens hun hoogste licht; zij reinigden het vlees door zuivere voeding, en door elke dag te baden;
en zij gingen uit om voortdurend het goede te doen, hamsterden geen kleding, noch zilver, noch
goud, noch iets van de aarde. En zij reinigden hun gedachten door de kwade tong uit te bannen, en
het boze oog, en het boze oor 2); en velen van hen werden geknecht door de koningen, en de
tirannen, en de wetten van de stervelingen; en sommige van hen waren ziek. En zij baden: Groot is
mijn leed, O Jehovih. Ik weet dat ik in Uw ogen terecht gestraft ben.
11. Maar luister naar mijn gebed, O Vader! Maak mij sterk, opdat ik zware lasten kan dragen voor
de vermoeiden; geef mij vrijheid, opdat ik mag uitgaan om eeuwig de armen te helpen. Geef mij
wijsheid, opdat ik Uw heerlijkheden voor de mensen kan onthullen.
12. Jehovih zei: Ga, Mijn Dochter, en verlos hen. Zij zijn gereed om verlost te worden!
Beantwoordt u de gebeden van zulke mensen.
13. Toen riep ik mijn scharen bijeen, vijfhonderd miljoen, in de Nirvanische hemelen in Haot-saiti,
in etherea, de hoogste hemel. En wij gingen aan boord van de airavagna terwijl, aanzwellend van
alle kanten, de muziek van miljoenen ons aanmoedigde. Opwaarts, daarboven, scheen de blinkende
rode ster, waarheen onze stuurman nu de vuurpijl richtte, om als een meteoor over het pad van
Jehovih te schieten, en daarheen keerden zich onze opgewekte zielen, en wij groetten degenen die
het teken voor de start gaven met een gelukkig vaarwel!
14. Stijg op! Stijg op! Door mijn macht die in U berust, O Jehovih, zullen de elementen zich buigen
voor mijn wil! Stijg op; omhoog! Naar de rode ster, met spoed! Naar boven, airavagna!
15. Zo sprak Cpenta-armij, haar stem zoetvloeiend van toon, maar zo afgestemd op de sferen dat het
wereldwijd gehoord kon worden. En Jehovih, met wiens macht en wil zij geleerd had om één te
zijn, door lange ervaring en het leren zich te onderwerpen aan Zijn wil, leende haar een willig oor
en een sterke hand. Naar buiten schoten de vlammen, de drijvende kracht, opgewekt door de minder
bekwame werklieden die het ambacht van de Goden leerden, en daar draaiden de miljoen schroeven
van vuur, voortstuwend, totdat het machtige ruimteschip wankelde, en draaide, en zich van zijn
grondveste verhief, met al zijn vreugdevolle scharen aan boord, luid juichend en lofzingend tot Hem
die over het al regeert. Toen, ronddraaiend, langzaam, als een spiraal, nu voor het eerst de grote
geheime vorm en kracht van de vortexen aan de mens openbarend om het plan der werelden te
tonen, en hoe ze op hun plaatsen werden gehouden en zich in universele harmonie en eindeloze
schepping bewogen, begon de grote airavagna zijn reis op de weg van Salkwatka, in etherea, voort
schietend naar de rode ster, de jonge aarde.
16. Eerst naderden zij de Oixaninn Spars van Ochesu, waar zich tien miljoen toeschouwers nabij de
weg verzameld hadden om de Godin in haar schip te zien passeren; en hun banieren zwaaiden, en
hun muziek barstte los in grote vrolijkheid; hetgeen beantwoord werd door de juichende scharen
van de airavagna en zijn wuivende wimpels. Ze stopte, om een eregroet te brengen aan de Godin
Yuetisiv, en schoot toen opeens zo'n duizend mijl omhoog.
17. Weer verdergaand, wendde ze zich naar rechts, over de breedte van de weg, een miljoen mijl,
om Vultanya te groeten, de Godin van de moerassen van Ailassasak, waar bij de zuilengang van
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haar hemelse paleis zeventig miljoen leerlingen stonden, in hun duizendste jaar van onderwijs, om
de voorbijkomende zegen te ontvangen van de Oriaanse hoofdvrouw, Cpenta-armij. En daar, als
was het een wenk, werd slechts even gestopt en Cpenta-armij zond een regen van nieuw geschapen
bloemen uit de sfeer daarboven naar omlaag over hun hoofden, en ze hoorde op haar beurt hun
koorzang vol vreugde opstijgen, met vele miljoenen woorden van liefde en bewondering.
18. Steeds verder en omhoog spoedde zich de airavagna en zijn scharen bezichtigden de taferelen
aan alle kanten, en hier waren de meest grootse en heerlijke plaatsen van Salkwatka. Daar, in de
etherische werelden, verschaffen de overvloedig schitterende moerassen die stralen over de talloze
regenboogkleurige gewelven en kristallen piramides, een wijds vergezicht op de nieuwe Oriaanse
grenzen van Otesons uitgestrekte koninkrijken. Hier reizen duizenden plezierreizigers uit de
onmetelijke gebieden van de Huan lichten, waar wel een miljoen soorten vuurschepen gezien
kunnen worden, met afmetingen van tien mijl doorsnee tot de breedte van een wereld, onafgebroken
reizend in tienduizenden richtingen, hun weg vervolgend en elk apart met een geschiedenis van
miljoenen jaren, en met duizenden miljoenen zielen, en elke ziel rijk aan kennis van duizenden
werelden.
19. Alleen door muziek dreven sommigen hun schepen aan, de vibrerende akkoorden verschaften
voldoende energie in die zeer bekwame handen en de melodieën wijzigden zich overeenkomstig de
gebieden waar ze doorheen gingen. Anderen, zelfs door kleuren die in de geluidsgolven gemaakt
werden, gingen voorwaarts en vervoerden miljoenen engelen, elk zo volmaakt in afstemming dat
zijn aanwezigheid kracht en schoonheid verleende aan het vorstelijke vaartuig. En op en neer, oost
en west, noord en zuid, en van elke hoek en richting, zodanig waren de bereisbare gewesten van
Wellagowthiij, in de etherische velden van Oteson.
20. En van de miljoenen schepen, met hun miljarden geesten, wie anders dan zo'n grote Godin als
Cpenta-armij kon haar goed getrainde ogen richten op elk, om dan zijn plaats van herkomst te
weten, en van welke Oriaanse weiden hij was vertrokken, of Nirvanische rivieren misschien! Of,
zoals haar op bezoek zijnde vrienden die nu bij haar waren, de grote Owks, en See-wah-Gon, en
Ha-o-ha, die aan haar zijde stonden en de heen en weer reizende vloten bestudeerden, en elkaar
vertelden wie het waren, en de grote hoofdlieden aan boord, met wie zij duizenden jaren geleden
tezamen geweest waren om de een of andere verwarde ster in het gareel te krijgen en zijn
verstoorde vortex tot rust te brengen, of misschien om een weg van miljoenen mijlen door een a'ji
woud op te meten.
21. En intussen snelde de airavagna voort onder het gezag van haar bekwame officieren, terwijl elk
zijn plicht deed en de hele schare zich vermaakte; want zodanig is de arbeid van de hoog
gestegenen in de hemel, dat de arbeid zelf tot een groot genoegen wordt. Toen ze dan aan de
Kruispunten kwamen, nabij Bilowitchieun waar zich een kleine kolonie van negentig miljoen
etherische wevers bevond, onder toezicht van Cpenta-armij's wacht Hoewuel, God van tweeduizend
jaar die wist dat ze zijn kant op kwam en ter ere daarvan de weg over zo'n honderdduizend mijlen
had verlicht, wendde ze de airavagna en wierp groetend de wimpels en banieren uit. Ook hier
stuurde Cpenta-armij voor elk van haar geliefde Zoons en Dochters bloemen en souvenirs omlaag;
en op iedere bloem stond de geschiedenis en de zending naar de aarde geschreven. En vervolgens
steeg de airavagna weer omhoog en spoedde zich voort.
22. Zo ging de Godin, de hoofdvrouw Cpenta-armij, voort in Jehovih's uitgestrekte universum, op
weg naar de rode ster; door tienduizend variëteiten van etherische werelden en reiswegen in de
ji'ay- velden en -wouden van de hoge hemel, en ze zag miljoenen etherische schepen die af en aan
voeren, elk van hen bekend met zijn eigen zending en werkterrein, terwijl de hoogverheven Goden
en Godinnen hoffelijkheden konden uitwisselen met de vurige voertuigen, en met hen spreken, om
te weten waar ze heen gingen en met welk doel.
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23. Vervolgens stegen ze omhoog; hier, op één lijn, staat de aarde, hier is de grens van haar vortex,
Chinvat; net achter de baan van de maan; hier wordt gestopt om de wentelende aarde, haar land en
water te bekijken; en haar atmosferische hemelen, de verblijfplaats van de pasgestorvenen, en van
degenen die er niet naar gestreefd hebben om op te stijgen naar heiliger hemelen.
24. Snel overziet Cpenta-armij nu de toestand, gelast de airavagna om verder te gaan, en die gaat nu
op benedenwaartse koers, rechtstreeks naar de bewoonbare aarde. Langzaam nu, langzaam wendend
en dalend; kijkend naar al de gewesten aan elke kant in de grote vortex, krijgt ze het plateau
Craoshivi in het oog, de plaats van God, opnieuw gesticht.
25. En vlug geeft Cpenta-armij, van de Nirvanische Chengotha, een uiteenzetting over de plaats aan
haar metgezellen en haar scharen en, terwijl ze haar slanke hand uitstrekt als ware het een stroom
van vuur, roept ze uit: Zie mijn ankerplaats! Breng mijn schip erheen en maak het vast, waar nu de
stemmen zich verheffen van mijn vermoeide God en zijn Heren, die mij zo lang verwachtten. In Uw
wijsheid en macht, O Jehovih, wil ik hen opheffen!

HOOFDSTUK III
1. Jehovih sprak tot God, de heerser over atmosferea en de aarde, en zei: U hebt het goed gedaan, O
Mijn Zoon! Het begin van het eind van uw beproevingen is nabij. Ik heb gesproken in de hoogste
hemelen, in Mijn etherische werelden; in de tuinen van Haot-saiti, bij de Arc van Spe-ta, tot Mijn
Dochter, die met Mij één geworden is, een Nirvanische in de gewesten van Chengotha, de heilige
Cpenta-armij.
2. Haar schip, een airavagna met vijfhonderd miljoen etherische bevrijders aan boord, is vertrokken
op de Salkwatka weg, vlug op weg gaande naar uw gebieden, naar uw nieuwe plateau Craoshivi.
3. Stuur bericht naar Yima, en naar Vishnu, en naar Os, om elk naar rang te laten komen, begeleid
door tien miljoen boven graad zeventig, met es'enaurs, en maarschalken, en kapiteins, en generaals,
naar Craoshivi.
4. En stuur uitnodigingen aan uw Diva om te komen, en aan uw onder-Goden, en aan uw Heer
Goden, en aan uw Heren, in al de gewesten van de hemel en de gewesten van de aarde; en om al
hun mensen boven graad vijftig mee te brengen. En geeft u aan uw maarschalken een lijst van allen
die op die dag bij u in Craoshivi zullen zijn. En uw maarschalken moeten al uw scharen, die aldus
in Craoshivi bijeen zijn, indelen en rangschikken overeenkomstig de graad, en uw troon laten
naderen in vier rijen, oost en west en noord en zuid, en uw troon zal het uiterste oosten zijn.
5. En in het midden van het kruis moeten uw maarschalken voor voldoende ruimte zorgen om de
airavagna van Cpenta-armij en haar scharen te laten landen, en van boord te gaan. Maar op de
uiterste grens van de rijen van uw scharen moet u een cirkel trekken, en daar moeten uw
lichtmakers pilaren van licht opstellen, om de cirkel tot een muur van licht te maken; en, aangezien
de doorsnee van de cirkel gelijk is aan de afstand naar beneden, naar het oppervlak van de aarde,
moet u een tiende daarvan maken zoals de top van het gewelf is van uw hoofdkamer, voor de
heilige raad van uw Godin, Cpenta-armij.
6. God zei: Uw wil geschiede, O Jehovih! En daarna stuurde God bericht via zijn boodschappers,
zoals door de Grote Geest geboden was; hij stuurde uitnodigingen aan al de Goden en Heren van
hemel en aarde, en gebood hen naar Craoshivi te komen.
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7. En de Heer Goden, en Goden en Heren, op die manier in kennis gesteld, benoemden vervangers
om in hun plaats te regeren. En zij vervaardigden otevans, elk geschikt voor het aantal engelen dat
hij zou meenemen, en zij gingen aan boord en stegen op uit hun verschillende plaatsen in
atmosferea en de aarde en, geleid op hun reis door deskundigen die de wegen kenden, kwamen zij
te Craoshivi aan, waar zij werden ontvangen door de hoofdmaarschalk van God en zijn beambten,
en ze kregen hun verschillende plaatsen toebedeeld in overeenstemming met hun diverse graden.
Maar omdat het plateau in de aardse vortex boven graad vijftig was, bevonden zich daar geen
engelen van een lagere graad dan vijftig temidden van al de bijeengekomen scharen.
8. En Jehovih gebood God om de engelen te tellen die zodoende in Craoshivi bijeen waren, en het
waren er zeven miljard, en negenhonderd vijfenzeventig miljoen, en achthonderdduizend,
(7.975.800.000) beambten en al.
9. En de dag en het uur van hun samenkomst, toen zij geteld waren, was ook de tijd dat
Cpenta-armijs vuurschip bij Chinvat aankwam, toen haar licht uitbarstte in het zicht van Gods
scharen in Craoshivi. En zij allen aanschouwden haar komst; zagen de manier waarop een
hoofdvrouw naar de lagere hemelen komt. En vanwege de grote heerlijkheid barstten zij uit in een
loflied voor Jehovih, de zeven miljard.
10. Jehovih sprak tot God en zei: Bestijg uw troon, Mijn Zoon, en wijs de raad en uw beambten hun
plaatsen aan, want vlug nu, Mijn Dochter zal omlaag dalen. En als zij gekomen is, zal Mijn Stem bij
haar zijn gedurende de jaren en dagen van de dageraad van dan.
11. Dus liet God zijn raad en zijn maarschalk en zijn Diva hun plaatsen innemen en in gereedheid
zijn voor de geëmancipeerde Zoons en Dochters. En weldra werd de neerdalende ster helderder en
groter, groter en helderder, totdat zij als een zon over het hele plateau van Craoshivi scheen.
12. De Goden stonden in ontzag bij het zien van het indrukwekkende schouwspel; want het licht
van de airavagna was schitterend, en het was anders dan al de lichten van de lagere hemelen, en
nieuw voor nagenoeg al de mensen.
13. Steeds nader daalde het schip van licht, tot weldra de muziek van haar scharen neerdaalde over
degenen daarbeneden die, met ontzag vervuld en opgewekt van verrukking, losbarstten, betoverd
door de heerlijkheid daarvan en, door de kracht van Jehovih's licht op hen, hetzelfde glorieuze lied
zongen.
14. En nu maakten de maarschalken de weg vrij, want daar vlakbij kwam de airavagna, over de
boeg waarvan Cpenta-armij straalde als een zon, en bij haar, haar bezoekende scharen, Owks en Hao-ha en See-wah-Gon; en ware het niet dat Cpenta-armij haar spitse hand had uitgestoken, dan
hadden de scharen daarbeneden nauwelijks geweten welk van de vier grote lichten Jehovih
gezonden had. Weldra zwaaiden de gordijnen over de hoge piramide van de hoofdstad, en
vervolgens de transparante sluiers en het kristallen lijstwerk; en nu vlogen de ankers omlaag,
driehonderdduizend; langzaam en alsmaar lager kwam het machtige ruimteschip, totdat zijn
hekwerk, waaraan de ankers hingen, de vloeren van het kapiteel raakten; en, geheel stralend van
heiligheid, stonden voor God en zijn scharen de etheriërs, de heerlijkheid van de allerhoogste
hemelen.
15. Toen verspreidden de begeleiders de homa (verfrissend parfum, meer delicaat dan haoma vert.); de meesters van de poorten openden de vloer en de zijkanten van de airavagna, en daar stond
het centrale deel van de etherische raadkamer gereed, alsof de troon van God ervoor was gebouwd.
Vervolgens kwam de hoofdvrouw, Cpenta-armij, tevoorschijn, vergezeld van Owks en Ha-o-ha en
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See-wah-Gon, en ze kwamen voor de troon te staan, wachtend op de begroeting en het teken.
16. God, die nog op de troon zat, zei: Dochter van Jehovih, hoofdvrouw van Haot-saiti, in de naam
van de Vader! En hierna gaf hij het teken: Arc van Spe-ta! Cpenta-armij en haar drie metgezellen
groetten in het Teken van de Kringloop! Hetgeen het grootste compliment was dat een God van de
aarde ooit gekregen had.
17. Cpenta-armij zei: Op Jehovih's bevel sta ik voor u, O God, in Liefde en Wijsheid en Macht ben
ik gekomen. Zie, mijn stem is Zijn Stem, de Schepper der Werelden!
18. God zei: Mijn troon is gegrondvest in Jehovih's naam. Kom nader en verleen hem de eer, en
breng uw allerhoogste Goden en Godinnen mee.
19. Vervolgens kwamen zij naar voren, en al de Goden en Godinnen en Heren en Vrouwen stonden
op, groetend door de handen te schudden; en toen ging Cpenta-armij in het midden van de troon
zitten. Intussen zongen de es'enaurs een danklied.
20. Cpenta-armij, onder de Stem van Jehovih verkerend, zei: Uit vreugde schiep Ik man en vrouw,
voor tijden van werk en tijden van ontspanning. Wees vrolijk voor Mijn aangezicht, en opgetogen
jegens elkaar in gedachtenis aan Mijn scheppingen. En wanneer Ik u voor het werk roep, zal Mijn
hand op u zijn ter bevordering van Mijn koninkrijken in hun verrijzenissen.
21. Hierna verbraken de menigten hun plaatsen en hun statigheid, en mengden zich vol blijdschap
onder elkaar. En allen die op de troon gezeten waren, kwamen omlaag en begaven zich in de
menigte, groetend en zich verheugend.

HOOFDSTUK IV
Over de geboorte van PO, ABRAM, BRAHMA en EAWAHTAH.
1. Gedurende twee volle dagen liet Cpenta-armij de mensen in ontspanning, maar op de derde dag
besteeg zij de troon; en zie, precies op datzelfde moment spreidde zich een licht uit over de gehele
plaats, zodat de mensen inderdaad begrepen wat het betekende als Jehovih's hand op hen kwam. En
allemaal namen ze hun plaatsen weer in, waarna Jehovih door Cpenta-armij sprak en zei:
2. Degenen die Ik met Mij meebracht uit Haot-saiti zullen Mijn Raad vormen tijdens de dageraad;
maar de poorten zullen aan alle kanten geopend blijven.
3. Zij die niet tot Mijn Raad behoren zijn niet gebonden aan Mijn werken, en zij zullen komen en
gaan naar zij verkiezen, indachtig de oproep van hun respectieve Goden.
4. Want u weet allemaal, dat wie ook naar Mij streeft tot Mij zal komen; maar de naaste weg is voor
velen een omweg. Als u boven graad vijftig bent, bent u Mij reeds meer nabij en vóór Mij dan tegen
Mij of van Mij af 3) en in dezelfde mate is uw eigen verantwoordelijkheid. Want zodanig is het licht
van Mijn koninkrijken, van de eerste tot de hoogste: Voor het kind, geen verantwoordelijkheid; voor
graad vijfentwintig, een kwart; voor vijftig, een half; voor vijfenzeventig, drie kwart; maar voor de
geëmancipeerden in Mijn etherische rijken geldt de verantwoordelijkheid niet slechts voor henzelf,
maar voor allen die beneden hen staan.
5. Waarin Mijn hoogste werelden verantwoordelijk zijn voor de laagste, door Mij aan elkaar
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gebonden voor de verrijzenis van allen.
6. Op deze dag ben Ik gekomen om Mijn Goden omlaag te brengen naar de aarde, om met de
stervelingen op aarde te wandelen en hen te verheffen in Mijn naam.
7. Zij die in Mij verheven zullen worden, zelfs als ze nog van de aarde zijn, zullen evenzeer
verantwoordelijk zijn voor allen die beneden hen staan; want met Mijn licht en macht in hun bijzijn,
en handelend in Mijn naam, zullen degenen die beneden hen staan hen houden aan hun werken en
woorden, niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel.
8. De Stem ging heen, en vervolgens sprak Cpenta-armij namens zichzelf en zei: Nu zal ik eens
rond de aarde en de hemel reizen om met eigen ogen te zien en met eigen oren te horen, zoals het
mij door de Vader werd geboden; opdat ik uit eigen ervaring de toestand van de stervelingen en de
geesten zal kennen, die zowel bij hen als in de laagste hemelen wonen. Hij die nog steeds uw God is
zal bij u blijven, en op deze troon, totdat ik terugkeer.
9. Toen daalde Cpenta-armij omlaag en ging aan de voet van de troon zitten, en Owks en Ha-o-ha
en See-wah-Gon met haar, waarna God omlaag kwam, haar bij de hand nam en zei: Sta op, O
Godin, en ga uw gang. En daarna liet hij de andere drie op dezelfde manier opstaan, en zij groetten
en gingen terzijde staan. Zodra God hen liet opstaan, plaatste het Al Licht zich op hem, en hij
besteeg de troon weer en ging in het midden zitten. Toen sprak Cpenta-armij tot God en zei:
10. Jehovih heeft geboden om een stem te verwekken in vier gebieden van de aarde; wat kunt u
hierover mededelen, O God? God antwoordde:
11. In Jaffeth heb ik een man genaamd Po laten verwekken, een I’huan van I'hin afkomst, van graad
vijfennegentig. In Arabin'ya heb ik een man genaamd Abram laten verwekken, een I’huan van I'hin
afkomst, van graad vijfennegentig. In Vind'yu heb ik een man laten verwekken genaamd Brahma,
een I’huan van I'hin afkomst, van graad vijfennegentig. In Guatama heb ik een man laten
verwekken genaamd Eawahtah, een I’huan van I'hin afkomst, van graad vijfennegentig.
12. De loo'is die dit werk volbracht hebben, zijn nog bij hun pupillen, maar ze zijn in kennis gesteld
van uw komst. Luister, ik stuur boodschappers met u mee die op uw geboden zullen antwoorden.
13. Hierna vertrok Cpenta-armij met haar scharen, en ging aan boord van een otevan die God
tevoren voor haar in gereedheid had gehouden; en zij nam een miljoen begeleiders mee en ging
rechtstreeks omlaag naar de aarde. En het eerst van al zou ze de stervelingen bezoeken en de
sterfelijke koninkrijken, koningen en koninginnen, tempels en orakels, en vervolgens zou ze Po,
Abram, Brahma en Eawahtah gaan zien, die allemaal voldoende verlicht waren om haar te zien en
te weten dat zij de Persoon was van de Al Stem.
14. Direct na hen bezocht zij al de hemelse koninkrijken die bij de aarde behoorden, en ze ging eerst
naar het hemelse koninkrijk dat bij Japan behoorde; vandaar naar Ah'oan, van Jaffeth; vandaar naar
E'chad, en zo verder totdat zij ze allemaal gezien had.
15. Daarna keerde Cpenta-armij naar Craoshivi terug, een rondgang makend die groot genoeg was
om al de plateaus beneden de meteorietengordel te onderzoeken.
16. De totale tijd dat Cpenta-armij onderweg was geweest, bedroeg tweeëndertig dagen. Terwijl ze
afwezig was, breidde God de gronden voor ontvangst van Craoshivi twaalfduizend mijlen in de
breedte naar het zuiden uit, en stichtte zestig kolonies. Want zelfs nu, en dat zou de vier komende
jaren zo blijven, kwamen er dagelijks schepen aan met honderdduizenden engelen die
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gereedgemaakt werden voor de rang van bruiden en bruidegoms voor Jehovih, klaar voor de derde
verrijzenis.
17. Dagelijks waren er in Craoshivi boodschappers van Cpenta-armij aangekomen, zodat God wist
wanneer zij zou terugkeren. En dus had hij alle dingen in gereedheid gebracht, en werd ze
ontvangen in de naam van de Vader, met de vereiste ceremonie.
18. En Cpenta-armij besteeg de troon van God en ging in het midden zitten, en een licht als een zon
plaatste zich rondom haar. Haar metgezellen, Goden en Godinnen, gingen nu niet dicht bij haar
zitten, ofschoon wel op de troon aan de rechter- en linkerkant. Terwijl zij hun respectieve plaatsen
innamen, zongen de es'enaurs lofliederen, en de ontzagwekkendheid en majesteit van het
schouwspel werd tot het uiterste opgevoerd.

HOOFDSTUK V
1. Toen het licht op Cpenta-armij viel, sprak de Stem van Jehovih door haar en zei:
2. In u, die Ik tot God over de aarde en haar hemelen maakte, heb Ik welbehagen; door Mijn hand
hebt u hen verheven; door u heb Ik de Diva zelfs tot op deze dag in stand gehouden.
3. U zult eer genieten in Mijn verheven hemelen omdat u de eerste in Spe-ta bent 4); maar u zult uw
glorie bekronen door af te dalen naar de aarde en gedurende de periode van vier jaar bij de
stervelingen te vertoeven, speciaal bij Mijn Zoon Brahma. En wanneer uw tijd volbracht is, zal Ik
komen om u en Brahma te verlossen.
4. Uit Mijn naam zult ge uw stem verheffen en Mij grondvesten onder de mensen; en Ik zal met u
zijn in Wijsheid en Macht. Neem uw begeleiders en ga voort met uw werk; wat u ook van Mij
verlangt, roep, en Ik zal antwoorden, want Ik heb boodschappers die tussen ons zullen werken.
5. God groette vervolgens, en trok zich terug. Daarna kwam Yima, en tegen hem zei Jehovih:
6. Eén met God zijnde, zult u werken zoals hij werkt; en u zult afdalen naar de aarde, speciaal naar
Mijn vergankelijke Zoon Po, die in Mijn naam werd voorbereid, en met hem zult u vier jaar lang op
aarde wandelen. En u zult uit Mijn naam spreken en Mij grondvesten onder de stervelingen, opdat
Mijn uitverkorenen verlost zullen worden voor Mijn koninkrijken. Want u moet hen wegleiden van
de sterfelijke koningen, en hen leren Mij te kennen als hun enige koning.
7. Neem dus uw begeleiders en ga aan uw werk, en aan het eind van vier jaar zal Ik een opvolger
voor u aanstellen, en zal Ik u voor Mijn etherische koninkrijken verlossen.
8. Yima groette vervolgens en ging terzijde staan. Daarna kwam Vishnu, vermaard om zijn werk in
Vind'yu en haar hemelen. Tegen hem zei Jehovih:
9. Eén met God zijnde, zult u met hem de voltooiing van Speta volbrengen in Mijn naam. Daarvoor
moet u afdalen naar de stoffelijke aarde, met name naar Arabin'ya, en daar wonen gedurende de
periode van vier jaar, bij Mijn vergankelijke Zoon Abram. Met Abram zult u dag en nacht gaan en
staan, sprekend en werkend in Mij, geheel als Mijn Eigen Zelf. En u zult Mijn uitverkorenen
verlossen van de volken van de koningen, hen lerend geen andere koning te hebben dan Mij, hun
Schepper. Aan Abram moet u Mijn naam onthullen, Jehovih, en die grondvesten in het geheim, met
gepaste riten en ceremoniën. En aan het eind van de vier jaar zal Ik een opvolger voor u aanstellen;
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en u zal Ik verlossen voor Mijn geëmancipeerde werelden. Neem dus uw begeleiders en vertrek
voor uw arbeid, en Ik zal met u zijn in wijsheid en macht. Vishnu groette vervolgens en ging
terzijde staan.
10. Daarna kwam Os, gezonden door de etherische gewesten van Haot-saiti om de koninkrijken van
Japan en Heleste en hun hemelen te verlossen, maar die nu was afgelost door de Divan-opvolger.
Tegen Os zei Jehovih:
11. Ter ere van uw vrijwillig dienstdoen in de dagen van duisternis om God en zijn koninkrijken te
ontlasten, stel Ik u nu tot God aan van de eerste Spe-ta van de rode ster, en kroon u met Mijn Eigen
hand.
12. En kijk, tegelijk met deze gesproken woorden, daalde er een licht neer in de vorm van een kroon
en zette zich op zijn hoofd. Daarna zei Jehovih: Waarmee Ik u heb gemaakt tot een wettige Div met
stoffelijke macht.
13. En u zult afdalen naar de stoffelijke aarde, met name naar Guatama, en wandelen met Mijn
Zoon Eawahtah, die de Ioo'is voor Mijn stem verwekt hebben, en voor de tijd van vier jaar zult u bij
hem vertoeven, dag en nacht, en het overblijfsel van Mijn verloren stammen bijeenbrengen, en hen
grondvesten in het geloof aan de Grote Geest, in Mijn naam, Egoquim, geschikt voor de uitspraak
die Ik in hen geschapen heb.
14. En aan het eind van de vier jaar zal Ik een opvolger voor u aanstellen; en u zal Ik terugbrengen
naar Mijn etherische werelden. Neem dan uw begeleiders en vertrek naar uw werk, en Ik zal met u
zijn in wijsheid en macht.
15. Toen groette Os en ging terzijde staan, en de Stem ging heen; vervolgens sprak Cpenta-armij,
namens haarzelf: Dit uur, op dit ogenblik, ontbind ik de Diva in eer en glorie voor hen. De
koninkrijken waar u over regeerde zullen mijn koninkrijken zijn tijdens de dageraad; in naam van
de Vader neem ik hen en hun aangelegenheden op mij. Vrede, liefde, wijsheid en macht zij met u
allen, amen.
16. Daarna vertrokken de vier inspirerende Goden en in het buitenste gebied van Craoshivi hadden
zij elk een otevan volledig uitgerust en klaar liggen, door hun begeleiders tevoren gereedgemaakt,
en zij gingen aan boord, met hun begeleiders, vijftigduizend voor ieder. De musici groetten hen
vervolgens, op het moment dat zij vertrokken, ieder afzonderlijk, rechtstreeks naar de aarde.
17. Toen verminderde Cpenta-armij het licht enigszins, en haar drie meereizende metgezellen
Owks, Ha-o-ha en See-wahGon gingen bij haar op de troon zitten, voor haar etherische raad van
vijfhonderd miljoen.
18. Cpenta-armij zei: Ik heb de aarde en haar hemelen bezocht, ook de hemelen op haar oppervlak.
Door de macht die bij mij berust, onthef ik van hun plichten alle Heren en Goden en sub-Goden en
sub-Heren, op de aarde en in de hemelen van de aarde. Dit zullen mijn boodschappers hen
berichten, en hen in mijn liefde en wijsheid in eenheid met de Vader gebieden om direct naar
Craoshivi te komen, opdat ik hen eer kan bewijzen en hen indelen voor de derde verrijzenis,
hetgeen binnen vier jaar zal geschieden.
19. Voor de Heerlijkheid Maitraias, gesticht door Vishnu, benoem ik Yugsaesu tot Heer, met dertig
miljoen van mijn etherische scharen, die door hem zelf gekozen worden. Laat Yugsaesu bij mij
komen! Vervolgens kwam Yugsaesu voor Jehovih's troon, en Cpenta-armij zei tegen hem: Begeef u
naar Maitraias en neem uw scharen met u mee. En wanneer u op de plaats bent aangekomen, neemt
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u die in Jehovih's naam in bezit, en brengt u hem in orde op de manier van een Heerlijkheid, daarbij
zorgend voor subkoninkrijken bij uw plaats zoals dat vereist kan zijn.
20. En u zult het gezag bezitten over al de engelen die zich reeds op het plateau van Maitraias
bevinden, of degenen die hierna uit de andere hemelse gebieden en van de aarde naar u toegezonden
zullen worden. En u zult uw koninkrijk toerusten voor de dienst aan de Vader, hoofdzakelijk om te
voorkomen dat er engelen terugkeren naar de aarde om de stervelingen te obsederen en te
bezoedelen. Want u zult honderden miljoenen aantreffen die geen inspiratie kennen, maar
vernietiging. Vele van hen werden in de oorlogen op de aarde gedood, en dorsten nog steeds naar
wraak, en als ze naar de aarde ontsnappen, zetten ze de stervelingen aan tot het verbranden van de
steden, en tot moord, en tot alle soorten verdorvenheid.
21. Uw werk, O Heer, is niet om hen te veranderen of te onderwijzen, want ik zal anderen
aanstellen voor dat doel; maar u zult er helemaal aan werken om te voorkomen dat de Maitraisiërs
teruggaan naar de stervelingen. En opdat u sterk zult staan tegenover hen, moet u uit alle andere
hemelse koninkrijken die ik zal stichten, een voldoend aantal bewakers aantrekken om mijn
geboden kracht bij te zetten.
22. Gedurende vier jaar zult u in deze aangelegenheid werkzaam zijn, en ook zult u iemand van uw
Heerlijkheid verheffen die uw opvolger zal zijn na u. Neem dus uw scharen en begeef u aan uw
werk,
en de Vader zal met u zijn in wijsheid en macht.
23. Yugsaesu maakte vervolgens zijn keuze uit Cpenta-armij’s scharen, en zij gingen groetend
voorbij Jehovih's troon, en toen trokken zij zich terug en gingen aan boord van een schip dat
eveneens door de daarvoor bestemde personen voor hen was gereedgemaakt; en na gegroet te zijn
met muziek vertrokken Yugsaesu en zijn scharen, vol blijdschap.
24. Weer sprak Cpenta-armij en zei: Nu is de tijd voor de aarde gekomen dat ik aan elk van haar
grote gebieden dienovereenkomstige hemelse koninkrijken zal toebedelen.
25. Voor Japan, omdat het een overblijfsel van het verzonken continent is, vestig ik een hemels
koninkrijk, en het zal Suasu heten.
26. Voor Jaffeth, omdat het veel van de eerste taal behouden heeft, vestig ik een hemels koninkrijk,
en het zal Hi-Jee-Tse heten.
27. Voor Vind'yu, omdat dit het meest van de hele aarde gevorderd is in heiligheid, vestig ik een
hemels koninkrijk, en het zal Vri-mij heten.
28. Voor Arabin'ya, omdat het de grondslag vormt van Jehovih's migrerende scharen die rond de
aarde zullen trekken, vestig ik een hemels koninkrijk, en het zal Paradijs heten.
29. Voor Heleste, omdat het door Os op tijd uit de duisternis werd gered om deze Arc te ontmoeten,
vestig ik een hemels koninkrijk, en het zal Spe-ta heten. 5)
30. Voor Uropa, omdat het het eerst gegrondvest werd door een vrouw, vestig ik een hemels
koninkrijk, en het zal Himmel heten.
31. Voor Zuid-Guatama, omdat het het minst wordt bewoond van al de grote gebieden van de aarde,
vestig ik een hemels koninkrijk, en het zal Ahden heten.
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32. Voor Noord-Guatama, omdat het de grond is waarop de verschillende naties rondom de aarde
zullen samenkomen, en waar de openbaringen van hemel en aarde aan de mens gedaan zullen
worden, vestig ik een hemels koninkrijk, en het zal KOSMON heten.
33. Voor al de Zuidelijke Eilanden vestig ik een hemels koninkrijk, en het zal Flue heten.
34. Voor al de Noordelijke Eilanden vestig ik een hemels koninkrijk, en het zal Sin-Yot heten.
35. Hierna spreidde het licht van Jehovih zich over Cpenta-armij uit, en Zijn stem sprak via haar en
zei: Voor Mijn tien hemelse koninkrijken die Ik gesticht heb door Mijn Dochter kies Ik tien Heren,
en Mijn tien Heren zullen naar de koninkrijken gaan die Ik hen toewijs. In Mijn naam zullen Mijn
Heren tien hemelse plaatsen van verrukking voor Mij bouwen, voor de geesten der doden die van de
aarde opstijgen.
36. En Mijn Heren zullen plaatsen voor onderwijs en voor werk in Mijn koninkrijken vestigen, en
plaatsen voor de zieke en hulpeloze engelen die opstijgen van de aarde, opdat Mijn Heren hen
zullen verheffen om Mij te leren kennen en de heerlijkheid van de werelden die Ik voor hen heb
geschapen; hen inspirerend zichzelf te vervolmaken in wijsheid en reinheid en macht, opdat zij
zullen opstaan en Mijn etherische hemelen beërven.
37. En Mijn Heren zullen ashars voor de stervelingen benoemen op het moment van hun stoffelijke
geboorte; en deze ashars zullen om beurten dienstdoen, zodat zij elkaar kunnen aflossen en een tijd
van arbeid en een tijd van rust hebben. En Mijn Heren moeten Mijn ashars zodanig aanstellen dat
elke ashar kan werken bij honderd verschillende stervelingen, teneinde alle soorten mannen en
vrouwen te leren kennen die Ik geschapen heb. En het aantal ashars moet gelijk zijn aan het aantal
stervelingen dat op de aarde woont.
38. En Mijn Heren zullen asaphs benoemen die in de hemel verblijf houden, voldoend in aantal om
de geesten te ontvangen van allen die op de aarde sterven en die zij van de ashars zullen ontvangen
in Mijn naam. En de asaphs zullen de aldus ontvangen engelen tot zich nemen, en hen plaatsen in de
gewesten die Mijn Heren voor hen gereedgemaakt zullen hebben, waar voldoende leraren en
verzorgers en doktoren in Mijn hemelse plaatsen moeten zijn om hen van dienst te zijn.
39. En Mijn Heren zullen zorgen voor discipline voor de ontvangen geesten, die getraind moeten
worden volgens de Divan-wet die Ik grondvestte door Mijn Goden, hetgeen zich achter de es'yan
zal uitstrekken tot aan de dertigste graad.
40. En Mijn Heren moeten ervoor zorgen dat degenen die de dertigste graad bereikt hebben in
geschikte schepen naar deze plaats, Craoshivi, gebracht worden, en hen overgeven aan Mijn
Dochter Cpenta-armij, en aan haar opvolger, de God of Godin die de heerschappij zal hebben over
de hele aarde en haar hemelen.
41. Want zie, het ligt in de natuur van de mens op de aarde om aardse dingen na te jagen in plaats
van hemelse; en het ligt in de natuur van de es'yan om naar de aarde te streven in plaats van Mijn
hogere hemelen. Wees daarom op uw hoede door een grondslag te leggen om te voorkomen dat
engelen en stervelingen naar omlaag afglijden; om te zorgen voor inspiratie opdat zij verlangen op
te stijgen naar Mijn heilige gebieden.
42. Nu ging de Stem heen, en Cpenta-armij sprak namens haarzelf in Jehovih's naam en ze zei:
43. Allen die ik noem, laat hen voor Jehovih's troon verschijnen, want zij zullen de Heren zijn die ik
zalven zal voor de hemelse koninkrijken die ik heb gegrondvest:
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44. Le-Tzoo, Heer van Suasu, een hemelse plaats boven Japan.
45. Oe-wah, Heer van Hi-jee-tse, een hemelse plaats boven Jaffeth.
46. Loo-gam, Heer van Vri-mij, een hemelse plaats hoven Vind'yu.
47. Ha-kappa, Heer van Paradijs, een hemelse plaats boven Arabin'ya.
48. Jes-Sie, Vrouwe van Spe-ta, een hemelse plaats boven Heleste.
49. Yo-han, Heer van Himmel, een hemelse plaats boven Uropa.
50. Hinot-tse, Vrouwe van Ahden, een hemelse plaats boven Zuid Guatama.
51. Ami, Vrouwe van Kosmon, een hemelse plaats boven Noord Guatama.
52. Horam, Heer van Flue, een hemelse plaats boven de Zuidelijke Eilanden.
57. Puetse, Vrouwe van Sin-Yot, een hemelse plaats boven de Noordelijke Eilanden.
54. Al de bovengenoemde engelen kwamen voor Cpenta-armij toen zij waren geroepen, en nu
gingen zij naast elkaar voor de troon van Jehovih staan, waarop het Al Licht zich over de plaats
uitspreidde, en de Stem van de Vader door Cpenta-armij sprak:
55. U bent Mijn Heren en Vrouwen, door Mij opgeheven en aan uw plaatsen toebedeeld. Gedurende
vier jaar zult u werken, tot aan het einde van deze dageraad; en u zult zorgen voor opvolgers die na
u uw plaatsen innemen. En hierin ligt uw en Mijn grootste glorie. Want zij die u opvolgen zullen
tweehonderd jaar lang de heerschappij voeren. En zij zullen op hun beurt voor opvolgers na hen
zorgen, en zo verder, want deze opvolgingen zullen doorgaan tot aan de Arc van Bon.
56. Met Mijn eigen hand weef Ik kronen, en kroon u ieder afzonderlijk voor Mijn koninkrijken!
57. Toen deze woorden gesproken waren, nam het zich nu snel samentrekkende licht, met een
verscheidenheid van kleuren, de vorm aan van tien aparte kronen, en die daalden neer op de
hoofden van de Heren en Vrouwen. De Stem eindigde, maar Cpenta-armij sprak voor zichzelf, in
Jehovih's naam:
58. Mijne Heren en Vrouwen, begeef u aan uw arbeid in de liefde, de wijsheid en de macht van de
Vader, en Hij zal met u zijn; en u zult een heerlijkheid zijn in Zijn koninkrijken. Kiest u daarvoor
ieder tien miljoen van mijn scharen, die met u mee zullen gaan naar uw plaatsen, om naderhand
uitgewisseld of verdeeld te worden, zoals ik zal aanwijzen. Opdat u naar volgorde zult kiezen, zal
degene die het eerst werd benoemd het eerste kiezen; vervolgens de tweede, en zo verder totdat ge
uw gekozenen hebt.
59. Al deze Heren en Vrouwen waren van het Hogere Licht en bezaten voorkennis, en ze hadden op
die manier reeds hun begeleiders uitgekozen, zodat de gekozen menigten zich op een gegeven teken
verhieven en voor de troon kwamen, geformeerd in tien groepen van elk tien miljoen. En dadelijk
stelden zij zich in een rij op en gingen voor Jehovih's troon langs, groetend met het teken: Geboorte
van Spe-ta op de Aarde, en Cpenta-armij antwoordde met het teken: Jehovih en de Lagere Hemelen.
60. Cpenta-armij zei: Voor de heerlijkheid van dit tafereel schenk ik een dag van rust, opdat mijn
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scharen getuige kunnen zijn van het vertrek van de vloten van Jehovih's Heren en Vrouwen.
Tegelijk vielen de scharen in met een machtig koor van lof en dankzegging; en zij begaven zich
naar buiten en zagen de schepen met aan boord de vreugdevolle bemanningen; zagen hen hun grote
vloot in beweging brengen; zongen en riepen hen toe in Jehovih's liefde, voor de heerlijkheid van
Zijn hoge hemelen.

HOOFDSTUK VI
1. In het begin van het tweede jaar dat Cpenta-armij in Craoshivi was, kwamen er boodschappers
voor Jehovih's troon, groetend namens Ctusk, die nu leefde onder de naam Ahura, en de volgende
boodschap liet overbrengen, namelijk:
2. Ctusk, die Ahura is geworden, een dienaar van Jehovih, en nu de God van Ailkin door het
rechtvaardige oordeel van Jehovih, verlangt audiëntie bij de Meest Hoog Verheven Cpenta-armij, de
Dochter van de Grote Geest.
3. Hierop antwoordde Cpenta-armij: Groetend, in liefde voor mijn broeder Ahura. Kom en bezoek
mij, door de Gratie en Macht van Jehovih, en breng uw begeleiders mee. Toen, na verloop van enige
dagen, kwam Ahura in Craoshivi aan, vergezeld door een miljoen, begeleid door muziek en
aangekondigd volgens de discipline van de hogere hemelen, met herauten en trompettisten. En
Cpenta-armij’s scharen ontvingen Ahura en leidden hem en zijn scharen tot in de hoofdzaal; en
Ahura kwam voor Jehovih's troon, groetend in het teken: Tweede Plateau, en Cpenta-armij
antwoordde met: Nirvanische Weg, Salkwatka. Ze zei:
4. In de naam van de Grote Geest, wiens Dochter ik ben, heet ik u welkom in liefde en hoogachting.
Ik ken uw hele verleden, en beschouw u als de grondslag van een van Jehovih's helderste zonnen.
Lang heb ik gewenst dat u zou verzoeken om bij mij te komen; en ik verlangde er zeer naar om u te
zien en groet u in de naam van de Vader.
5. Ahura zei: O Meest Hoge Hoofdvrouw, van honderdduizenden jaren, hoe kan ik voor uw
aangezicht staan? Ik weet dat u in uw dagen vele spijbelaars hebt gezien, en hun loopbaan
duizenden jaren lang hebt gadegeslagen. U kunt alles zien dat mij en de mijnen te wachten staat; het
verleden en de toekomst zijn voor u als een geopend boek. Nu ik voor u heb gestaan en u
aanschouwd heb, ben ik bovenal gezegend sinds het uur van mijn geboorte.
6. Zie, de hand van de Grote Geest is voor mij verschenen; ik begrijp de enige weg die tot de
eeuwige verrijzenissen leidt; ik weet dat de Ene Al Persoon eeuwig moet gelden als de grondtoon
voor engelen en stervelingen. Zonder Hem is een mens als een schip zonder roer; de golven er
rondom zullen het tenslotte te gronde richten. Gezegend is hij die deze ervaring vroeg in zijn leven
heeft. Bang en vol vrees is hij die tweeduizend jaar lang beproefd werd!
7. Vervolgens sprak Cpenta-armij: Ik begrijp uw verlangens, O Ahura! Ik begrijp waarom u voor
mij staat. Uw wijsheid is inderdaad groot. U bemerkt dat uw plateau zich in de tweede overgang
vanaf de aarde bevindt. U bent bang dat sommigen van uw scharen Jehovih zullen verlaten, en
koninkrijken voor zichzelf in bezit nemen, zoals u deed in het verleden. U verlangt van mij om uw
plateau verder van de stoffelijke aarde op te heffen.
8. Ahura zei: Indien het Jehovih's wil is, ben ik voor dat doel naar u toegekomen!
9. Nu verscheen er een groot licht, helder als een zon, en het plaatste zich over de troon en omhulde

Oahspe - Boek van Cpenta-Armij, de Dochter van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein
Hougée - Pagina 539 - 574

de Godin, Cpenta-armij, en Jehovih's Stem sprak uit het licht tot Ahura en zei:
10. Mijn Zoon, Mijn Zoon, waarom hebt u zo weinig vertrouwen! Zie, Ik ben met u, evenals met
haar, Mijn Dochter. Al waar het u aan ontbreekt is geloof. Ga terug naar uw plateau en hef het zelf
op. Mijn Dochter zal naar u toekomen en het u tonen, en u zult niet falen. Vertrouwen in Mij hebben
is één te zijn met Mij; gebrek aan vertrouwen in Mij staat gelijk aan ver van Mij verwijderd te zijn.
11. Ahura zei: O Jehovih, leert U mij hoe ik moet beginnen om vertrouwen te hebben. Het begin te
vinden, daar ligt mijn struikelblok!
12. Jehovih antwoordde: Mij te beproeven, daar ligt het begin. Leren uw eigen kracht te vinden in
Mij; en Mijn kracht te weten in uzelf; dat is het totaal van alle macht en wijsheid. Door het gebrek
aan vertrouwen in Mij zet de mens zichzelf op een voetstuk, de zichzelf aanmatigende Goden
bouwen koninkrijken voor zichzelf.
13. Het mislukken van de mens is het bewijs van Mijn macht; het fiasco van alle koninkrijken is een
bewijs voor het gebrek aan vertrouwen in Mij, waardoor Mijn macht over hen zichtbaar wordt.
Eerst, na de afzwering van het ego, volgt de voortdurende manifestatie van macht door geloven en
door dat voorbeeld blijft de menigte trouw aan Mij en Mijn werken.
14. Voorzover u vrees in uw hart hebt gekoesterd voor een terugval in uw koninkrijk, hebt u de deur
voor een ramp opengezet. Heb Ik dit niet aangetoond op de aarde? Waardoor het vertrouwen van
een kapitein zijn soldaten naar de overwinning leidt, en zijn gebrek aan vertrouwen hen doet
ineenstorten in zwakheid. Denk niet, O Ahura, dat Mijn voorbeelden geringer zijn bij Mijn Goden.
15. Indien dus Mijn Dochter naar uw koninkrijk zou komen om het op te heffen, zou zij het
vertrouwen van uw scharen in u verminderen. Daarom moet u terugkeren naar Ailkin, en aan uw
volk bekendmaken dat ge uw plateau wilt opheffen. En ofschoon miljoenen van hen het als
ijdelheid zullen beschouwen, en boven uw macht, zal Ik zal ervoor zorgen dat u niet zult falen.
16. Ahura zei: Ik bemerk Uw Wijsheid, O Jehovih! Ik weet dat hetgeen U mij hebt opgelegd, ik
door U zal volbrengen. De Stem ging heen, en Cpenta-armij sprak namens haarzelf en zei: U moet
een dag bekendmaken voor dit grote werk; en u moet uitnodigingen aan mij en mijn scharen sturen,
en aan mijn Goden en Heren, Godinnen en Vrouwen. Stuur derhalve uw opzichters en
onderzoekers, en bepaal waarheen ge uw plateau wilt laten stijgen, en u zult door mijn scharen
voorzien worden van iedere hulp die u maar nodig zult hebben.
17. Ahura groette vervolgens, en hij en zijn scharen vertrokken uit de hoofdzaal, waarna zij enige
tijd in ontspanning met de etherische scharen doorbrachten, en toen gingen zij aan boord van hun
schip en vertrokken om terug te keren naar Ailkin. Daarna stelde Ahura de dag voor de opstijging
vast, en hij stuurde boodschappers door atmosferea die bekendmaakten wat hij zou gaan doen, en
hij nodigde Goden en Heren met hun gevolg uit om te komen en de dag bij hem door te brengen.
18. Jehovih sprak tot Cpenta-armij en Hij zei: Zend uw wiskundigen om de graad van Ahura's
plateau te schatten; en zend uw onderzoekers naar de plaats die hij gekozen heeft, opdat uw scharen
de benodigde kracht zullen weten; en zorg uit uw eigen scharen, in het geheim, voor geschikte
gestationeerden opdat Ahura niet zal falen. Want in de komende tijd zal Ahura één van Mijn
grootste Goden zijn.
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HOOFDSTUK VII
1. Onmiddellijk na zijn terugkeer in zijn koninkrijk begon Ahura aan de uitvoering van dit grote
werk.
2. Nu bevonden zich bij Ahura velen die sub-Goden en kapiteins en generaals onder hem waren
geweest terwijl hij in opstand was tegen Jehovih en Zijn koninkrijken; en toen zij van de
bekendmaking hoorden, zeiden zij tegen zichzelf: Wat, is het mogelijk dat Ahura zijn oude
spelletjes weer speelt? Want zij wisten niet van zijn samenwerking met de koninkrijken daarboven,
en dus geloofden zij niet in zijn kracht.
3. Jehovih bezielde Ahura en spoorde hem aan om tellers en graadbepalers door zijn koninkrijk te
sturen, om het vermogen vast te stellen van degenen die geloof bezaten, en van degenen die geen
geloof bezaten; en van degenen die noch gelovig noch ongelovig waren. En Ahura deelde hen in
graden in en telde ze, zodat hij zou weten waar ze te plaatsen als de tijd kwam. Vervolgens telde hij
de onwetenden en de dommen; en vervolgens de enthousiasten; en hij deelde ook hen in graden in
en rangschikte hen.
4. Toen hij zover was gekomen, kwam er een zekere Anuhasaj bij hem, een vroegere sub-God, en
die zei heimelijk tegen Ahura: Ik houd van u, Ahura, en daarom ben ik naar u toegekomen. U zult
alleen maar mislukking en rampspoed tegenkomen in uw onderneming. Hoe vaak, in uw machtige
koninkrijk van Ctusk, liet het Allerhoogste u niet in de steek?
5. Ahura zei: Vanwege uw liefde verheug ik mij in u; maar vanwege uw gebrek aan geloof beklaag
ik u. Hoelang zal het duren eer de engelen en stervelingen de Vader en Zijn koninkrijken begrijpen?
Kijk, in de dagen van Ctusk werkte ik niet voor Jehovih, maar voor mijzelf en mijn verheffing, en
voor de verheffing van mijn koninkrijk ten bate van mijzelf. Vandaar dat het Allerhoogste mijn
gebeden niet beantwoordde. Wat nu deze zaak betreft, doe ik hetgeen niet voor mij is, noch voor
mijn koninkrijk ten bate van mijzelf, maar alleen omwille van de Vader. En ik weet dat Hij me niet
in de steek zal laten.
6. Anuhasaj zei: Is het niet sinds de tijd van de Ouden tot op heden dat bepaalde personen zeggen
dat door gebed en geloof alle dingen mogelijk zijn, en ze ons bovendien verzekeren dat daardoor
alle dingen op de aarde en in de hemel volbracht worden? En toch, wie heeft er niet meer
mislukking dan succes gezien? Ik wil u niet ontmoedigen, O Ahura, maar ik ken heel goed het
gebrek aan geloof van de kant van alle mensen, en dat het ego los te maken van zichzelf, het
zwakste talent in de ziel is. En daarom ook is het uiteindelijk de grootste glorie. Maar dit zou mij
raadzaam toeschijnen: om Cpenta-armij deze opheffing voor u te laten doen.
7. Ahura zei: Zelfs dit idee van u heb ik reeds volbracht. En via de hoofdvrouw kwam de Stem van
de Vader, mij gebiedend om deze opheffing op eigen verantwoording te doen.
8. Hier gaf Anuhasaj geen antwoord op, want in zijn hart was hij niet vrij van de tetracts, jaloers
zijnde dat Ahura hem voorbij gestreefd was in het bemachtigen van de geboden van de Vader. Maar
Ahura had dit niet in de gaten, en hij zei tegen Anuhasaj: De scharen van Ailkin zijn geteld, en het
zijn er viereneenhalf miljard. En in de graden boven es'yan zijn er honderd zeventigduizend
scholen, tweehonderd dertigduizend colleges, vierhonderdduizend werkplaatsen, en
tweehonderdduizend ziekenhuizen.
9. Op de dag van de opheffing zal ik de Han-od-wotcha ontspanning voor mijn scharen houden.
Laat dit dan uw werk zijn, om deze aangelegenheid door heel Ailkin bekend te maken. Anuhasaj
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zei: Met Jehovih's verlof en dat van u, ben ik tevredengesteld.
10. Zo eindigde de kwestie en Ahura herinnerde zich naderhand, dat Anuhasaj geen positieve
goedkeuring gegeven had, en dus vreesde Ahura, en om extra zeker te zijn, riep hij Evasan en
vertrouwde hem dezelfde opdracht toe.
11. Toen nu de tijd gekomen was, had Anuhasaj zijn deel niet volbracht, maar Evasan wel; en
bovendien kwam Evasan naar Ahura toe en bracht antwoord van alle afdelingen.
12. Op de ochtend van de dag van de opheffing liet Ahura Anuhasaj komen en vroeg hem over de
aangelegenheid. Anuhasaj zei: Nee, ik gaf uw bekendmaking niet door en ook niet uw uitnodiging;
want ik beredeneerde de kwestie en zei tegen mezelf: indien de opheffing een mislukking wordt,
zou het inderdaad beter zijn als de onwetenden er niets van wisten.
13. Ahura zei: De eigen taak goed te verrichten, is dat niet het beste? Anuhasaj antwoordde: Dat is
het beste. Zo heb ik ook gedaan wat in mijn eigen ogen het beste scheen.
14. Ahura zei: De opheffing was niet voor u noch voor mij bestemd, maar voor de scharen. Want
tevoren had u erkend dat de opheffing van dit plateau het hoogste en beste was om te doen. Omdat
het in uw ogen onuitvoerbaar scheen, was u nog niet gerechtigd uw steun eraan te onthouden. U had
ernaar moeten streven om het te volbrengen voor het algemeen welzijn, en zonder zelfs uw
wantrouwen tegen iemand te fluisteren. Was het vervolgens mislukt, dan was uw eigen ziel zuiver
geweest. Daarom kwam Jehovih tot mij, en werd ik gemaand om Evasan in uw plaats af te
vaardigen, en hij heeft mijn geboden volbracht.
15. Anuhasaj gaf geen antwoord, maar ging kwaad weg, en voor het ogenblik bleef de kwestie
hangen.
16. Ahura had uitnodigingen gestuurd naar de Heren van al de gebieden van de aarde, met het
verzoek om te komen en hun gevolg mee te brengen. Van hen kwamen de volgenden, te weten: Oewah, Heer van Hi-jee-tse; Ha-kappa, Heer van Paradijs; Loo-gam, Heer van Vri-mij; Jes-sie,
Vrouwe van Spe-ta; Ami, Vrouwe van Kosmon; Horam, Heer van Flue; en Puetse, Vrouwe van
Sin-Yot, en zij brachten ieder een miljoen begeleiders mee, en tevens honderdduizenden bezoekers
van lagere graad.
17. Cpenta-armij, met haar bezoekers Owks, See-wah-Gon en Ha-o-ha, en vijf miljoen begeleiders,
en vijfendertig miljoen bezoekers uit Craoshivi, kwamen in een voor dit doel gemaakte avalanza.
18. De plaats waar Ahura had besloten om naartoe te verhuizen bevond zich in de tweede gordel
beneden meteoris; in die tijd in atmosferea bekend als Vara-pishanaha, hetgeen tussen het land
Vind'yu lag en het sterrengebied bekend als de Weiden van het Paard en de Koe en het Kalf, een
hemelse plaats die onbewoond was. Van Ailkin tot Vara-pishanaha bedroeg het veertien uur in graad
vijfentwintig, hetgeen het gemiddelde was van Ahura's scharen; maar haar uitbreiding in de
bovenste gordel zou zich als vijftien tot negen verhouden.
19. Cpenta-armij en haar scharen waren de eersten die in Ahura's gebied aankwamen; want zij had
bepaald dat er niets mocht leiden tot een mislukking bij Ahura's onderneming. Op haar aanraden
plaatste Ahura waterdragers langs de hele reisweg, opdat, vanwege de opwinding, de druja's niet in
knopen of oproer terecht zouden komen. Want zodanig is de aard van de duisternis, zowel op de
aarde als in de lagere hemelen: liever het laagstaande genoegen om in een stad te wonen, of vlakbij
een plaats van vuiligheid indien dit gezellig is, dan te gaan naar een plaats van afzondering waar
vooruitgang mogelijk is.
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20. Jehovih had tegen Ahura gezegd: Laat uw druja's niet weten dat u hen zover van de aarde wilt
verwijderen; vertrouw slechts op de wijzen wat uw bestemming aangaat. Cpenta-armij had tegen
Ahura gezegd: Geef uw druja's een feestdag met paraderen, riten en ceremoniën. En Ahura begreep
hoe de zaak moest worden aangepakt, en hij deelde tachtig miljoen van zijn scharen in om voor
parades, riten en ceremoniën te zorgen voor de druja's in zijn scharen, en van deze druja's met een
rang beneden graad vijf waren er een miljard en tweehonderd miljoen (1.200.000.000), engelen die
geen rechts van links konden onderscheiden, noch zich vijf dagen achter elkaar konden herinneren.
En toch wisten de andere miljard engelen, die beneden graad twaalf waren, zo weinig meer dat zij
nauwelijks wijzer waren dan de dieren in het veld.
21. Cpenta-armij, die dit zag, riep uit: O Jehovih, hoe lang moet Ahura wel niet met hen werken om
ze tot graad negenennegentig op te heffen! O, wisten zij die zichzelf opwerpen tot Goden maar wat
er voor hen lag! O, wisten de leiders van de mensen het maar! O, wisten de sterfelijke koningen en
koninginnen maar van de slavernij die zij zichzelf opleggen! Wat een werk voor hen in de lagere
hemelen, voordat zij kunnen opstijgen! En toch, O Jehovih, bent U rechtvaardig. Er moet iemand
werken met deze ongelukkigen. Het is goed dat de mens ernaar streeft om koning te worden, en
Heer en God.

HOOFDSTUK VIII
1. Toen zij bijeen waren voor de opstijging, de duizenden miljoenen, ging Cpenta-armij aan de
rechterkant van Ahura staan, en naast haar stond Owks; en aan de linkerkant stonden See-wah-Gon
en Ha-o-ha, en de Stem van Jehovih kwam op Ahura en Hij zei: Strek uit Mijn linies naar de vier
hoeken van de wereld; stel de hoogste graden in Mijn dienst.
2. Dienovereenkomstig stelden de maarschalken de linie over het plateau op, en de scharen uit
etherea gingen gelijkmatig in de richting van iedere hoek staan, opgesteld in gesloten slagordes van
elk tien miljoen, terwijl ieder de vorm van een kwart cirkel aannam en de krachtlijnen vanuit het
midden naar de omtrek liepen, en de afstand daarvan was gelijk aan de breedte van Vind'yu op de
stoffelijke aarde. En het centrum van het plateau was verhoogd, zodat Ahura op de hoogste plaats
stond, die dichtbij de hoofdstad van de raad was gelegen.
3. Nu gebeurde het zo dat de jaloerse Anuhasaj als twaalfde in de oostelijke linie stond, en hij was
de dertiende vanaf Ahura's linkerzijde. Cpenta-armij zei tegen Ahura: Kijk eens, de linie is
verbroken. Ahura vroeg: Ik merk niets; zegt u dat de linie verbroken is? Zij antwoordde hem: Hij
die Jehovih's werk doet, behoort te handelen zoals Jehovih handelt. Alleen degenen die in
afstemming zijn met u, moeten met u werken. Anders zullen uw beste pogingen gedwarsboomd
worden. Ahura zei:
4. O, verziende Godin! In mijn grote liefde en sympathie liet ik Anuhasaj toe in de linies. Hij was
mijn beste vriend. Cpenta-armij zei: U zult maar één Vriend kennen, Jehovih.
5. Ahura begreep het, en nu voelde hij de opengevallen plaats, en hij stuurde zijn hoofdmaarschalk
naar Anuhasaj om hem uit de rij te halen. En toen Anuhasaj voor Ahura stond, zei deze tegen hem:
Omdat ge uzelf diende, zult u niet in de linie staan; want er is slechts één om te dienen, Jehovih.
Anuhasaj antwoordde: Veel geluk met u en uw intriges. Omdat u machteloos bent, hebt u mij er
uitgepikt, als een excuus voor deze Goden en Godinnen!
6. Ahura gaf geen antwoord, maar sprak voor het aangezicht van Jehovih, en hij zei: Geef mij kracht
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omwille van Uw Kinderen, O Vader! Zie, ik heb de grondvesten van Ailkin losgekapt; met
hoogreikende koorden heb ik het met Vara-pishanaha verbonden. Door Uw kracht in mij zal ik het
opheffen. Laat mijn scharen, in Uw naam, uit alle macht gebieden: Stijg op! Omhoog! Voorwaarts!
O Ailkin! Stijg op. Omhoog. Voorwaarts, O Ailkin! Stijg op. Omhoog. Voorwaarts, O Ailkin!
7. Bij de derde uitroep, die van de duizenden miljoenen in vereniging kwam, bewoog het plateau
zich van zijn grondveste; draaide enigszins, steeg vervolgens omhoog. Luid riepen al de bewoners
van die hemel; door hun eigen universele wil strekte de Grote Geest Zijn hand uit en verhief het
hemelse continent. Evenals Hij met Zijn hand een stoffelijk continent aanraakt en het onder de
oceaan doet belanden, zo verheft Hij Zijn hemelse plaatsen in de richting van Zijn geëmancipeerde
werelden. Ja, omdat Zijn Geest over Zijn volk ligt, verlangen zij dat het opstijgt; bij hen en Hem
zijn alle dingen één.
8. En nu behielden de Goden, met ongebroken wilskracht, hun plaatsen terwijl het voor de
stoffelijke aarde een dag duurde, en geen enkele God of Godin liet de gedachten ook maar een
moment van het ene doel afdwalen en ook kwamen er geen afleidende gedachten tussenbeide; want
zodanig is de wil en het meesterschap van de Goden over hun eigen gedachten. Zelfs toen, om de
verenigde kracht vreugdevol in stand te houden, hielden degenen die de druja's onder hun hoede
hadden, de spelen en toernooien aan de gang, met hardlopen en muziek, zodat er geen vrij ogenblik
voor de scharen van Ailkin zou overblijven, bijna vijf miljard in getal.
9. Steeds verder omhoog steeg het grote plateau, rechtstreeks op weg naar Vara-pishanaha. In de
ogen van de ongeleerde bevolking was Ahura de grootste en meesterlijke van al de Goden. Slechts
één, Anuhasaj, bleef een tijdje als aan de grond genageld staan, van teleurstelling en ergernis,
hopend op een of ander ongeluk in Jehovih's werkzaamheden. En tenslotte ging hij rondzwerven,
boos en uit zijn humeur over al de rechtvaardigheid.
10. Zo werd de hemelse plaats opgeheven en niet langer Ailkin genoemd, maar Vara-pishnaha, het
tehuis van Ahura en zijn scharen. En toen zij nu stevig op de plaats gegrondvest waren, en de Goden
en Godinnen de linie verbroken hadden, kwamen zij allemaal groetend bij Ahura. En tegelijkertijd
kwam er een boodschapper van God, die bij Brahma op de stoffelijke aarde verbleef, en hij bracht
het volgende bevel aan Cpenta-armij over, bij volmacht, te weten:
11. Geeft u, in Jehovih's naam, een troon en een kroon voor Mij aan Ahura, en in Mijn naam. Zo
beloofde Ik het hem!
12. Het licht kwam op Cpenta-armij, en Jehovih sprak door haar en zei: Kijk naar het werk van
Mijn handen, O Ahura, Mijn Zoon! Uit de substantie van de hemel vorm Ik een troon en een
hoogverheven hoofdstad voor u. En met Mijn Eigen handen weef Ik voor u een kroon. Van nu af
aan zult u Mijn God zijn, en Ik zal bij u blijven.
13. Terwijl deze woorden uitgesproken werden, verrees de troon voor Cpenta-armij’s hand, en een
hoogverheven hoofdstad verscheen en stond over en rondom de troon. En daar daalden uit de
hemelen daarboven bogen van licht en kleur, die door Cpenta-armij’s vingers gevormd en geweven
werden tot een kroon die zich op Ahura's hoofd plaatste. En vanuit de scharen steeg een universele
kreet van lof en dankzegging op. Vervolgens vielen de trompettisten in, zeven miljoen in getal, en
nadat zij een ogenblik gebeden hadden, zongen de es'enaurs: DE VERENIGDE SCHAREN VAN
Jehovih!
14. Zo werd Jehovih's hemelse koninkrijk Vara-pishanaha gesticht, en vestigde Ahura zijn
heerschappij daar waar opstand en afscheiding voor altijd werden uitgesloten. En Cpenta-armij gaf
duizend boodschappers aan Ahura en opende een weg naar Craoshivi. Ahura besteeg zijn troon, en
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de Goden en Godinnen groetten hem als God van Vara-pishanaha, en zij en hun gevolg vertrokken
naar hun verschillende plaatsen.

HOOFDSTUK IX
1. In het derde jaar van de dageraad sprak Jehovih tot Cpenta-armij en Hij zei: Breng de officieren
van uw reizende scharen bijeen, en neem uw metgezellen mee, en ga al de Heren en Vrouwen van
de aarde bezoeken die u hebt aangesteld. En laat uw griffiers hun verslagen opstellen over de zaken
van de aarde en haar hemelse koninkrijken, opdat ze ingebracht kunnen worden in de bibliotheken
van de Nirvanische koninkrijken.
2. Ook moet ge uw verzamelaars van de bruiden en bruidegoms in Craoshivi aan het werk zetten; en
geef uw verzamelaars otevans, zodat zij ook de koninkrijken van uw Heren kunnen bezoeken om al
de engelen bijeen te brengen die gereed zijn voor de volgende verrijzenis, om hen naar Craoshivi te
brengen waar zij geklasseerd zullen worden. Want bij de komende verrijzenis moet u voor twaalf
avalanza's zorgen, en degenen die voor de etherische hemelen zijn verheven moet u laten indelen
volgens hun graad en rang, en hen laten overbrengen naar gewesten die geschikt zijn voor hun
vooruitgang.
3. Gedurende de tijd die hieraan voorafging hadden de Heren ruimschoots aan Craoshivi
bijgedragen, en waren er al meer dan twintig miljard engelen die in staat waren de derde verrijzenis
aan te nemen. Dit bezoek van Cpenta-armij was belangrijk, want het betrof de keuze van de
opvolgende God van hemel en aarde, die tijdens haar afwezigheid op de troon zou zitten. Op dit
moment bevond de regerende God zich bij Brahma op de aarde. Cpenta-armij stuurde
boodschappers naar hem toe om hem op de hoogte te brengen van de geboden van Jehovih.
4. God antwoordde via zijn boodschappers: Groetend, in de naam van Jehovih, aan Cpenta-armij,
Zijn Dochter, de hoofdvrouw! De regerend God vaardigt u af, O Godin, om in zijn plaats de keuze
te maken, en gekroond te worden op het einde van de dageraad. En nu stuurde Cpenta-armij
dienovereenkomstig haar ondervragers uit, om de hoogste en meest geleerde te vinden van allen die
van de aarde opgeheven waren, en geschikt voor de functie van God. Gedurende zestig dagen waren
haar ondervragers aan het werk, en op de zestigste dag, in de avond, hadden zij het onderzoek
voltooid. En het werd Thale van Peola, van stoffelijke geboorte, vijfduizend jaar.
5. Thale was een landbouwer in corpor, geboren in de geest in Yeson, negentig jaar; vijf jaar in
es'yan; dertig jaar in de werkplaatsen; in de verzorgingstehuizen, negentig jaar; op de colleges,
honderd tachtig jaar; ontwerper, zeventig jaar; opzichter, vijfenzestig jaar; opmeter, tweehonderd
jaar; ging aan boord van een etherische airavagna en reisde zevenhonderd jaar; keerde naar de
lagere hemelen van de aarde terug en was Heer in zes opvolgingen voor elk van de grootste aardse
gebieden gedurende twaalfhonderd jaar; werd door Onavissa, de Godin van Ni-yi-ag-ag-ha
geroepen om de wegen van Chenshaya te reinigen, buiten Chinvat, waar hij zeshonderd jaar werkte.
Keerde terug naar de aarde en haar hemelen, en diende vierhonderd jaar lang als kapitein en
generaal; diende als maarschalk zevenhonderd jaar onder vier verschillende Goden en Heren; en de
rest van de tijd reisde hij als boodschapper en vlugge boodschapper. Van de graden in een
duizendtal was hij negenhonderd negenennegentig. En hij kende de hele aarde en haar
mogelijkheden; kon een miljard stemmen tegelijkertijd verstaan, en ze vertalen en beantwoorden, en
hij had zelfs plateaus geschapen. Hij kende de atmosferische hemelen, bewoonbaar en
onbewoonbaar; de wegen, de oceanen en nevelachtige streken; kende de opstijgende en dalende
ethe; kende de kracht in de verschillende ringen van de aardse vortex; kende de c'vork'um, en zijn
tijden en plaatsen.
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6. Cpenta-armij stuurde een afvaardiging van een miljoen engelen om Thale op te wachten en hem
voor de troon in Craoshivi te brengen, en ze stuurde hen in hun eigen otevan en onder de hoede van
haar hoofdmaarschalk, met dit bevel:
7. Thale van Peola, u wordt gegroet in de naam van Jehovih, die uw onmiddellijke aanwezigheid
gelast bij de troon in Craoshivi. Van al de achtbaren in deze hemelen staat u als eerste op de lijst, en
bent u door onze Vader aangesteld tot de eerst opvolgende God, door Zijn Dochter, de hoofdvrouw
van Haot-saiti. In mijn plaats zult u op de troon zitten terwijl ik mijn werk in de dageraad voltooi;
waarna u gekroond zult worden tot Jehovih's God van de aarde en haar hemelen!
8. Cpenta-armij kende Thale, want hij had driehonderd jaar lang in Otsias vertoefd, in etherea, waar
zij gedurende tienduizend jaar opzichter geweest was. Toen hij dus voor Jehovih's troon kwam, was
Cpenta-armij verheugd om hem persoonlijk te verwelkomen; niettemin groette zij volgens haar rang
als eerste en zei:
9. Mijn broeder, welkom in de naam van de Vader, en vreugde zij uw deel. Jehovih heeft u tot deze
troon geroepen; u zult één van de pilaren zijn van Zijn eeuwige tempels. Hetgeen ik u opleg in de
Vaders naam, moet u als van Hem beschouwen.
10. Thale zei: Voor Uw aangezicht, O Jehovih, buig ik mij neer voor Uw besluiten, die via Uw
hoogverheven Dochter komen, de hoofdvrouw van Haot-saiti. Ik aanvaard hetgeen mij ook gegeven
wordt om te doen dat de mens zal opheffen opdat hij zich in zijn schepping kan verheugen. Door de
kracht van Uw macht in mij, O Jehovih, weet ik dat ik niet falen zal. Moge Uw Licht op mij
schijnen!
11. Nu verhoogde Cpenta-armij het licht tot de hoogste atmosferische graad, en ze zei tegen Thale:
Nader tot Jehovih's troon, O mijn broeder, en houdt uw handen omhoog naar de Volle Middag, als
het symbool van het hoogste licht, want zoals de zon is voor de aarde en atmosferea, zo is Jehovih
voor de ziel van de mensen en voor de etherische werelden.
12. Thale stapte op de voet van de troon, en de maarschalk ging opzij van hem staan. De hele raad
was gezeten, en liefelijke muziek steeg op van de es'enaurs en voegde zich bij het plechtige
schouwspel. Vervolgens wendde Thale zich naar de plaats van de Volle Middag in de tempel, hief
zijn handen op en zei: Ik ben in Uw Wil, O Vader!
13. Jehovih sprak in het licht boven Cpenta-armij's hoofd: Thale, Mijn Zoon, u bent Mijn God, en u
zult gedurende tweehonderd jaar de heerschappij voeren over de aarde en haar hemelen. Wat u ook
zult doen zal uit Mij en Mijn handelen zijn. Uw woord zal Mijn woord zijn, uw werk Mijn werk. En
u zult Heren en koninkrijken hebben, en alle soorten hemelse plaatsen; en zij allen zullen Mijn
plaatsen via u zijn.
14. En na afloop van uw dienst moet u een opvolger voor u verheffen, die u en Mij waardig zal zijn.
En ook hij zal de heerschappij in Mij en Mijn plaatsen bekleden; en ook een opvolger verheffen die
na hem komt, en zo verder tot aan de volgende dageraad van dan. Heb vreugde in de heerschappij;
Mijn werelden zijn plaatsen van verrukking, en vrolijkheid, en vrede, en liefde, en gerechtigheid, en
goede werken.
15. De Stem eindigde, en toen sprak Cpenta-armij namens haarzelf: Hij die u zal kronen, zal komen
op het eind van de dageraad; tot dan zult u het gezag bekleden door de rode hoed, als gedachtenis
aan het Feest van de Leeuwen. Nader de rechterstoel, mijn broeder, en ik zal het u schenken in
Jehovih's naam. Hierop verzamelde Cpenta-armij uit de gekleurde lichtstralen een substantie van
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licht zoals ethe, en maakte een rode hoed, en plaatste die op Thale's hoofd, en zei: Zet u op de troon
in gedachtenis aan het Feest van de Leeuwen, opdat ik door u geëerd mag worden, en mij
verheugen voor mijn scharen.
16. Daarna ging Thale op de troon zitten, en de Raad verkondigde in het teken: Dood van de
Leeuw! Thale antwoordde in het teken: Heerschappij van het Lam! Daarop sprak Cpenta-armij:
Raad van Jehovih, hoor mij aan. Een nieuwe God heb ik voor mijn werk verheven. En u, O God,
hoor mij aan. Een nieuwe heerschappij heb ik onder uw berusting gegeven.
17. Gedurende één jaar zal ik nu mijn Heren en Vrouwen bezoeken op de eerste plateaus van de
aarde, want het maakt deel uit van mijn werk voor de Vader. En als ik met hen gereedgekomen ben,
zal ik terugkeren naar mijn huidige regerend God van de aarde, die bij Brahma is, en dan zal ik hem
en Brahma verlossen en weer terugkomen naar dit koninkrijk, vanwaar de etherische verrijzenis zal
plaatshebben.
18. Zorgt u dienovereenkomstig voor alle dingen, evenals ik zou doen als ik hier was; en tel de
bruiden en bruidegoms honderd zestig dagen van tevoren, en stuur vlugge boodschappers naar
etherea, naar de Nirvanische velden en wouden in Chan-us-hoag, en vandaar door Salkwatka naar
Haot-saiti, in de etherische Abarom, en zoek er zes gebieden die geschikt zijn voor de graden van
zestig tot negentig. En u moet de groeten doen aan mijn zuster Chue-in-ista, de Godin van
Oambuyu, en haar vragen ons over te brengen.
19. Dit gezegd hebbend namen Cpenta-armij, Owks, See-wahGon en Ha-o-ha afscheid, en ze
vertrokken op hun geëigende manier uit Craoshivi, en daalden in de airavagna af naar het laagste
plateau, en zo bezochten ze de Heren van de lagere koninkrijken.

HOOFDSTUK X
1. De Heren en Vrouwen verschaften niet veel werk aan Cpenta-armij; want zij waren sedert lang
hoogverheven Goden en Godinnen op andere werelden geweest, en ze kenden hun taak goed. Maar
Cpenta-armij stuurde haar herauten vooruit naar iedere hemelse plaats, en de Heren en Vrouwen op
hun beurt stuurden een ontvangend geleide om de airavagna te ontmoeten. En wanneer de
hoofdvrouw aankwam, werd haar op de gebruikelijke wijze verzocht om de troon te eren, en dus zat
ze op al de tronen, in eigen persoon regerend, en in haar tegenwoordigheid sprak de Stem van
Jehovih in het Licht voor de bijeengekomen Raad van de heerscharen, en zo werd in de Arc van
Spe-ta vervuld dat de Stem rond de hele aarde was gegaan.
2. En als Cpenta-armij op het punt stond te vertrekken uit een hemelse plaats, daalde ze altijd af
naar de voet van de troon van de Heer, en ging erop zitten; en de Heer kwam omlaag, nam haar bij
de hand en zei: Sta op, O Godin, en ga uw gang; de Vader roept u! En dan verhief ze zich en vertrok
naar een volgende Heer of Vrouw, op dezelfde manier.
3. Cpenta-armij nam drieduizend engelschrijvers en verslaggevers met zich mee; drieduizend
engelkunstenaars; drie duizend engelgeologen en -mineralogen, en bovendien vele anderen wier
beroep het was om verslagen op te stellen over de landen van de aarde, en de wateren van de aarde,
en de lucht boven de aarde, met afbeeldingen ervan.
4. Jehovih had tegen Cpenta-armij gezegd: U moet verslagen opstellen over het land en het water en
de lucht van de aarde; en van al het levende erop en erin, met afbeeldingen ervan; twee kopieën
moet u maken; en wanneer het einde van de dageraad gekomen is, moet u de twee kopieën met u
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meenemen bij de opstijging naar Mijn etherische werelden. Een kopie moet u opbergen in de
bibliotheek van Haot-saiti, en de andere kopie moet u zenden aan de Hyperiis Raad van de
Verenigde Hoofden en Hoofdvrouwen, voor hun eigen beraadslagingen.
5. Want de Hyperiis Raad zal uit uw verslag bepalen hetgeen goed is voor de aarde; hetzij haar baan
gewijzigd moet worden, of dat ze uiteen moet vallen; of dat ze a'ji of dan 6) nodig heeft; en zij
zullen voor dat doel wegenbouwers uitsturen, of vortexen sturen tegen haar vortex, om die te breken
of er over te heersen, overeenkomstig Mijn licht op hen.
6. Behalve hen had Cpenta-armij duizend griffiers, wier taak het was om verslagen over de
koninkrijken van de Heren gereed te maken, en over de werkplaatsen, instituten,
verpleeginrichtingen, ziekenhuizen; de hellen, indien aanwezig, en de knopen, indien aanwezig; om
de graad en het aantal van de geesten in iedere hemelse plaats te vermelden; om de aardse
koninkrijken te beschrijven, en de koningen en koninginnen en hun onderdanen, hun beroep en
graad, en hun standaard van stoffelijke leeftijd. Om het percentage huisgeesten bij de stervelingen te
vermelden; de fetals, de druja's, en ook de ashars en asaphs; en de tempels en orakels die bij de
stervelingen in gebruik waren; de altaren en gebedshuizen. Om het aantal I'hins te vermelden dat
nog steeds de aarde bewoonde; het aantal zuivere I’huans, die slechts één Grote Geest vereerden; de
klasse van de Druks, die altijd afgoden of verlossers hebben, en tot oorlog geneigd zijn.
7. Eén volle maan van vier kwartieren verbleef Cpenta-armij bij elk van de Heren van de aarde; en
toen vertrok zij en ging door al de bewoonbare plaatsen op de aarde, en in de hemelen die op de
aarde rustten. In tien manen had zij haar werk bij de Heren van de eerste verrijzenis voltooid; had
zij de manier bekeken waarop de Heren de verhevenen naar Craoshivi stuurden, om de tweede
verrijzenis binnen te gaan. En ook haar schrijvers en griffiers hadden hun werk voltooid.
8. En nu zond de hoofdvrouw haar airavagna terug naar Craoshivi, met haar bezoekers Owks, Seewah-Gon en Ha-o-ha. Maar voor zichzelf liet ze een piedmazr bouwen; en ze nam, behalve
tienduizend begeleiders, de werklieden van de boot mee, om af te dalen naar de aarde en de vier
Goden te bezoeken in de vier grote delen van de aarde; bij Eawahtah; bij Brahma; bij Abram, en bij
Po. Bij elk van hen bracht ze twaalf dagen door, en vervolgens ging ze op weg naar Maitraias, de
hemelse plaats, de enige Heerlijkheid van de aarde waar Yug-sae-su regeerde, bij dertig miljoen.
Ook hier verbleef ze twaalf dagen; en de inwoners gaven een toernooi en een feest.
9. Daarna vertrok Cpenta-armij naar Craoshivi, want het einde van de dageraad was op handen.

HOOFDSTUK XI
1. In de Raad van Craoshivi kwam de Stem van Jehovih tot Cpenta-armij, en Hij zei: Zie, het uur
van uw zon en sterren breekt aan op de Weg van Salkwatka. De rode ster nadert de velden van
Abarom; de Grote Oteson heeft de poelen en moerassen van Yosawakak gevuld; miljarden van Mijn
Zoons en Dochters aanschouwen het Feest van Spe-ta.
2. Luister naar uw Schepper, O Cpenta-armij! Want u moet een groots maal opdienen voor Mijn
scharen; zoals het nooit eerder in Haot-saiti geweest is. En u moet Obed, God van Oise sturen;
Gavaini, Godin van Ipthor; Ab, shriever van RivSeing; Raisi, Godin van Esdras; Wish-tse, God van
Zuth; Harava, God van Yon-yon; Vraga-piet, Godin van Zoe, en Loochung, God van
Ata-bonaswitchahaha. En u moet laten vragen naar de Godinnen en Goden van de Vlakten van
Cnoe-Chang; en naar de Goden en Godinnen van de Chi-ha-wogo wegen; en naar al de Goden en
Godinnen in hun eigen Nirvanische velden; en naar de Grote Hoofdman Skoo-lo van de wegen van

Oahspe - Boek van Cpenta-Armij, de Dochter van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein
Hougée - Pagina 539 - 574

Jinihassij, en naar alle Goden en Godinnen in zijn gebieden in Mijn etherische werelden.
3. En uit eigen kennis zult u zich nog vele Goden en Godinnen herinneren; en u moet uw
metgezellen Owks, See-wah-Gon en Ha-o-ha opdragen om met u in de raad aan te zitten, opdat u
zich kunt herinneren welke hoofdlieden en hoofdvrouwen, shrievers en Goden en Godinnen
voortreffelijk kunnen zijn:
4. En u moet hen namens Mij gelasten om samen te komen op het Feest van Spe-ta, want het is het
eerste in deze, Mijn nieuwe wereld. Bereid de weg voor hen; maak plaats voor hen, O Mijn
Dochter! Maak ruim de wegen in Mijn lagere hemel; maak Mijn Heilig Feest glorierijk.
5. Cpenta-armij zei: Te groot zijn de dan's van de aarde; te ver uit elkaar en omslachtig, O Vader!
Meer dan twee miljard en vier miljard zal mijn oogst voor U zijn, O Jehovih! Groot is Uw wijsheid
in Spe-ta; de tijd voor het beginnen van de opstijgingen van een kwart deel, vijftig jaar.
6. Uw Goden en Godinnen, O Jehovih, en Uw hoofdlieden en hoofdvrouwen zullen deze loszinnige
hemelen samenbundelen in een gezonde discipline. Ik zal mijn vlugge boodschappers naar Uw
verafgelegen etherische werelden sturen, en Uw Zoons en Dochters naar Uw Feest laten komen.
7. Cpenta-armij stuurde uitnodigingen door de uitgestrekte hemelen, ver buiten de aardse hemelen,
naar tienduizenden hoogverheven Zoons en Dochters van de Grote Geest. Toen riep ze haar
opzichters en tabellenmakers voor Jehovih's troon, en zei tegen hen:
8. Het einde van de dageraad is heel nabij; ik wil een feest geven, een heel groot feest. Gaat u de
grond onderzoeken vanaf Craoshivi tot de Meren van Oochi-loo, in etherea, en over de lengte
daarvan maakt u een breedte in de vorm van Fete 7); en de weg van de Fete moet geschikt zijn voor
de doorgang van twaalf avalanza's naast elkaar; en de diepte van de Fete moet net zo zijn als de
afstand van het aardoppervlak tot aan Chinvat. Binnen twaalf sios van Abarom, en vanaf de hoogte
van het circuit van Bilothowitchieun moet u de grensvlammen dragen; en de vlammen moeten een
tweeledige stroming hebben, uitgaand en inkomend, opdat de voeding voor het feest gebracht kan
worden vanuit elk gewest dat geschikt is voor de hoog gestegen graden.
9. En de cirkelboog van het feest zal de hele aarde omsluiten en zich naar buiten uitstrekken tot aan
de gordel van Craoshivi 8), en vervolgens in twee lijnen naar beneden, oost en west. en de
neergaande lijnen zullen als de wijzers van een kompas zijn, de één vast en de ander beweegbaar.
En het licht dat zich vanuit de cirkelboog langs de beweegbare lijn naar omlaag uitstrekt, zal op de
verloste scharen van Abram rusten, en het zal van invloed zijn op zijn volk, opdat zij voortaan
rechtstreeks het licht vanaf de troon van de Vader in Craoshivi kunnen aantrekken; en het zal zich
naar het westen bewegen en als een erfgoed zijn van Jehovih's licht op Zijn stoffelijke Zoons en
Dochters.
10. Maar de lijn die in het oosten staat zal een basislijn en centrum zijn, waarheen het licht van de
Vader omlaag zal dalen op de verloste Zoons en Dochters uit de scharen van Brahma en Po. En
vanwege de Arc van Spe-ta op hen, zullen zij in hun eigen aardse gebieden blijven.
11. En voor de verlossing van de oogsten van het kwart deel, zullen de hoog opgeheven horens van
de arc op de vier windstreken gericht staan, oost, west, noord en zuid.
12. Vervolgens sprak Jehovih via Cpenta-armij en zei: Want Ik zal de horens daarvan verlichten, en
Mijn nieuwe wereld, de aarde en haar hemelen, zullen voor eeuwig rusten in het licht van Mijn
Wegen. Opdat geen mens, met Mijn voorbeelden voor ogen, Mij zal misverstaan.
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13. Zie, aan een kind wordt slechts één les per dag gegeven; en aan een jong mens, twee lessen per
dag; en aan een volwassen mens, vele lessen per dag; dus geef Ik weinig lessen in de begintijd van
de schepping van de mensen; vervolgens in het jeugdige tijdperk van het ras, veel meer lessen; maar
als het ras geheel volwassen is geworden, plaats Ik Mijn licht aan hun voeten, opdat zij Mijn lessen
iedere dag kunnen leren.
14. In een bepaalde tijd zend Ik de engelen om de mens op te leiden tot de kennis van Mij en Mijn
plaatsen; maar wanneer de mens ertoe gekomen is om voor zichzelf te denken, stel Ik Mijn Arc van
Spe-ta op; en het is als een kaars aan het firmament van de hemel, waarvan Mijn Licht neerdaalt in
de zielen van Mijn volk, zonder enige tolk, Mijn eigen Stem.
15. Wanneer derhalve één van Mijn werelden aan Spe-ta toegekomen is, kom Ik om hen te
verlossen van de koningen en koninginnen en priesters, en het is als een zoon die de volwassenheid
heeft bereikt in het huis van zijn vader, als hij zijn buren uitnodigt en een feest bereidt.
16. Stel uw plaatsen wijd open, O Cpenta-armij! Er is grote vreugde in Mijn etherische werelden;
Mijn hoogverheven Zoons en Dochters zullen grote glorie hebben in de aarde en haar hemelen. Zie,
Ik heb Mijzelf bekendgemaakt in de woorden van de stervelingen; vier hoogverheven zoons hebben
hun Vader in de hemel leren kennen. 9)

HOOFDSTUK XII
1. Cpenta-armij zei: Wie kan Uw voorbeelden begrijpen, O Jehovih! Wie kan Uw voorbeelden niet
begrijpen, O Jehovih! U hebt de stervelingen het voedsel van het vlees getoond, en de bron van de
substantie van het bloed. Als een symbool voor hen uit Uw es'sean-werelden en Uw es'sean-volken,
hebt Ge Uw stoffelijke leden geschapen, om te ontvangen en te geven, maar dat is niet alles. U
schiep het vergif, om de mens te tonen dat wat niet ontvangt, en niet geeft, dood is.
2. Heel wijselijk, O Vader, hebt U voorzien in de graden van levensonderhoud voor al Uw
scheppingen: voor de corporiër, stoffelijk voedsel; voor de atmosferiër, atmosferisch voedsel; voor
de etheriër, ethe'isch voedsel. Groots zal ik mijn feestmaal bereiden, O Jehovih. Uw Goden en
Godinnen, en Uw hoogverheven hoofdlieden zullen aanzitten op het Feest van Spe-ta.
3. De hoofdvrouw stuurde vlugge boodschappers in de gebieden van de etherische werelden, bij de
hoofdweg van de Grote Slang, vijfhonderdduizend vlugge boodschappers. Omlaag naar de
atmosferische gebieden stuurde ze vlugge boodschappers naar de Goden en Heren, haar werkers,
tienduizend boodschappers. Aan haar uitgenodigde gasten schonk ze het voorrecht van een miljoen
begeleiders voor elk.
4. Voorts stuurde Cpenta-armij vijftigduizend pijlschepen bouwers naar de gewesten van
Cventagma, in de etherische Itis, om ceremoniële afstemmers en verbindingsroeden gereed te
maken, zodat al de duizenden miljoenen, verenigd zijnde, de Stem van Jehovih konden horen vanaf
haar troon, beweegbaar in haar airavagna. Twaalf maal dat aantal van hen stuurde ze omlaag naar de
laagste hemelse gewesten, zodat het Al Licht de stoffelijke aarde zou kunnen doordringen.
5. En toen nu haar bekwame werklieden, met tienduizenden jaren ervaring, gegroet hadden en naar
hun verschillende werkzaamheden waren vertrokken, sprak de hoofdvrouw voor de raad, en ze zei:
Vanwege mijn arc over de aarde en haar hemelen zal het Licht van de Vader voor altijd bij de
stervelingen en in de hadan-velden blijven. Maar luister, net als een jonge man die tot
volwassenheid komt en uit eigen beweging vertrekt, vol hoop en eigendunk over zijn kracht en dan

Oahspe - Boek van Cpenta-Armij, de Dochter van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein
Hougée - Pagina 539 - 574

vele rampspoeden en grote duisternis tegenkomt, zo zal het geschieden met de aarde en haar
hemelen na Spe-ta. Omdat ik mijn arc in deze hemelen plant, en tot de Goden daarvan zeg: U bent
vrij! zullen daar talloze valse Goden met grote macht opstaan. En zoals een jonge man, die
opgeblazen van verbeelding door het leven gaat, zo zullen de atmosferische Goden geloven dat zij
alle dingen weten, en zo brengen zij grote duisternis en ellende over hun koninkrijken en over
zichzelf.
6. Maar het licht van mijn arc zal standhouden; zal groeien als een klein zaad dat geplant werd; en
in de tijd die nog komt, zullen zowel engelen als stervelingen begrijpen dat er maar één Al Licht is,
een waarachtig middelpunt, waarvan alle Goden slechts als kleine diademen zijn. Zoals een jonge
man van de aarde zijn eigen ervaring moet krijgen om zich zijn eigen tekortkomingen te realiseren,
zo moet zelfs de Goden van deze lagere hemelen de losse teugel gelaten worden, voor de glorie van
Jehovih, en voor henzelf in de uiteindelijke verlossing. Om die reden zal de slavernij van de
discipline van de God en zijn Heren daarna als niets zijn. Slechts hellen en knopen zullen zij
voortaan nog uitwerpen met vuur en water; alleen door overtuiging, en het voorbeeld van de
praktijk, zullen zij de heerschappij over hun verschillende plaatsen bekleden.
7. Zoals in de eerste tijd een koning regeert met een staf en tirannieke wetten, en de koning en zijn
legers op een rijper tijdstip de ruimte geven aan een macht die bij het volk berust, zo zal mijn arc de
lagere hemelen en de aarde daarbeneden onder hun eigen hoede brengen. Maar mijn arc, die de
grondslag is van de hogere koninkrijken van de Vader binnen de lagere hemelen, zal eeuwig in
stand blijven.
8. Nu ga ik in mijn airavagna op reis, omlaag naar de aarde, om mijn vier Goden, Os, Vishnu, Yima
en Ela-elia, de Hoofdgod, te ontvangen en te verlossen.
9. Zo sprekend daalde Cpenta-armij af naar de voet van Jehovih's troon, en het licht viel over Thale,
en hij stond op van de troon en ging omlaag, nam haar hand en zei: Sta op, O Godin, en hoor de
Stem van uw Vader, de Schepper en Heerser! Zie, uw werk op de aarde en in haar hemelen nadert
zijn einde; en vanwege uw standvastigheid ben Ik geëerd in u, Mijn Dochter.
10. Terwijl u Mijn Goden verlost, zal Ik met u zijn, en wat u ook van Mij verlangt, zal Ik u geven.
Mijn Zoons en Dochters zullen de bezoekende scharen uit de hogere hemelen ontvangen, en hen
hun plaatsen op het feest toebedelen; en Mijn Zoons en Dochters zullen Mijn bruiden en
bruidegoms ontvangen en sieren; en Mijn trompettisten zullen Mij en Mijn werken bekendmaken,
vanaf het oppervlak van de aarde tot aan de verste plaatsen in Salkwatka. Ja, Mijn lichtmakers
zullen de staf van Mijn heilig vuur op de troon van Craoshivi planten, en de voet daarvan zal de
aarde doordringen in het land van Vind'yu, om Mijn aardse Zoon Brahma te ontvangen en te
verlossen.
11. Ga, O hoofdvrouw, gij heilige, met grote wijsheid en macht; het is de Stem van uw Vader!
12. Cpenta-armij ging terzijde staan, en toen zei ze: En jullie, mijn geliefde metgezellen, Owks en
See-wah-Gon en Ha-o-ha, als de staf van licht van de Vader op de aarde is gedaald, kom dan vlug
naar mij toe in mijn pijlschip van vuur, want het zal een teken tussen ons zijn dat ik in dat uur mijn
Goden van de stoffelijke aarde zal opheffen; en ik zal de aarde openen en de lichamen tevoorschijn
brengen van mijn zoon Brahma en zijn vrouw Yu-tiv, wier jongste zoon de zuurdesem van de
Osirische wet bewaart. En daar zal ik de scharen van mijn tien Heren verzameld hebben, en in hun
handen zal ik, voor hun opvolgers, de vervulling van de Divan-wetten overgeven.
13. Haar metgezellen antwoordden: In Jehovih's wijsheid en macht zullen wij daar zijn.
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HOOFDSTUK XIII
1. Nu spreidde het Licht van Jehovih zich over Haot-saiti uit en het volgde de Weg van Salkwatka,
in etherea, zich uitstrekkend vanaf de Oriaanse Bermen van Loo-che-wan tot de Oixanische Sparren
van Ochesu. De Kruiswegen Chi-ea-wha-chong en de vlakten van Sha-tumatz werden als zeeën en
werelden van kristallen vuur. En in het doordringende licht spoedden zich de Goden uit oude tijden
voort, van miljoenen jaren geleden, in ontzagwekkende majesteit, op de gebeden van Cpenta-armij.
2. En daar verhief zich, boven de aarde en haar hemelen, verder dan Chinvat, een drietandige arc,
breed als een wereld van zacht glanzend licht, de ontelbare stralen van ethe zoals de stervelingen de
blinkende lucht op een zomerse dag zien; maar de ethe was van elke kleur, schakering en tint,
weerkaatsend en schitterend, de heldere ziel van de dingen afzonderlijk, de loutere adem van
Jehovih. Het was het begin van de vorm van de Arc van Spe-ta, de verlossing van de aarde en haar
hemelen naar een nieuwe toestand; te geven, het aan zichzelf te schenken, bekrachtigd door de
ceremonie van een feest voor de Goden en Godinnen uit die omgeving, honderden miljoenen mijlen
rondom!
3. Intussen bevond zich hun hoogverheven metgezel Cpenta-armij, bekend en geliefd in honderden
etherische werelden, beneden op de aarde, de hoeksteen leggend voor Jehovih's eeuwig koninkrijk,
waarop weldra vanuit de Arc van Spe-ta een straal van vuur zou vallen, het feest voor de reine
hoofdvrouw die vier jaar lang geleefd had op het grove voedsel van de lagere hemelen!
4. En, aangeraakt door de hand van het Onsterfelijk Licht, was daar Brahma, langdurig getraind om
Jehovih te kunnen zien; want zijn engelvrouw steeg omhoog en daardoor richtte zijn blik zich op
een koninkrijk temidden van de Goden en Godinnen die hij in ongetelde aantallen aanschouwde,
haar koninklijk ontvangende. Zo starend naar het glorieuze schouwspel kwam de ziel van de grote
man tevoorschijn en verliet zijn vergankelijke deel dat op de grond lag uitgestrekt. En Cpenta-armij
en God ontvingen hem, de ziel van Brahma, en in gehoorzaamheid aan het heilig doel behielden zij
drie dagen lang zijn plaats in de gewijde kring bij de stervelingen.
5. Toen, op de vierde dag, gaf Cpenta-armij een teken aan haar vlugge boodschappers; en zij raakten
de stromingen aan, totdat zij ver buiten de aard-vortex voort snelden, waar de opgestelde Goden van
etherea de ethe'ische golf aangrepen die zich uitstrekte tot de grote, boven alles staande arc.
6. Dit was het sein voor de straal van licht, waarvan de stervelingen maar een zwak en grof symbool
hebben in de elektrische stromen die onbedoeld en zonder te oordelen de dingen uiteenscheuren;
maar de ethe'ische stroom is niet zo klein en doelloos, maar machtig en een werktuig uit Jehovih's
fontein van de Almacht, met bekwaamheid en wetenschappelijk gericht door zulke hoogverheven
engelen die miljoenen jaren ervaring verkregen hebben, en die goed weten welke gebeden een
antwoord verdienen uit de Onsterfelijke sferen.
7. En Cpenta-armijs naam, en woord, en wijsheid gingen sedert lang vergezeld van machtige
werken op vele werelden; en haar goed getrainde gedachte, afgestemd op het doel van de Schepper,
was altijd in samenwerking met de ethe'ische grondslag van de plaats en het bestuur van duizenden
Goden en Godinnen.
8. En toen het sein omhoogschoot en de straal van licht de aardse vortex begon te doordringen, zich
een weg banend naar Craoshivi, was dit ook het sein voor Owks, See-wah-Gon en Ha-o-ha om zich
ogenblikkelijk naar hun pijlschip te spoeden en met volle snelheid naar Cpenta-armij te gaan;
hetgeen zij nu deden, evenals een lichtflits die voort schiet, de gidsen en bestuurders van Jehovih's
vlam naar de graven van Brahma en Yu-tiv.
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9. Toen Cpenta-armij, staande naast haar ruimteschip, de straal zag neerdalen, haastte ze zich naar
het midden van de cirkel; met haar hand wijzend op de graven, zei ze: Daar, O Jehovih! Kom
tevoorschijn, O aarde! Aarde, in Jehovih's naam! Ik beveel het!
10. En daar kwam de straal van licht, de pas verstoorde grond doordringend die verrijkt door
sterfelijke tranen was en daardoor krachtig gemaakt voor de zielenstroom; en zoals een windvlaag
een hoopje veren zou doen bewegen, zo blies het licht, op het wuiven van Cpenta-armij’s hand, de
aarde opzij, en hief de begraven gestalten van twee gestorven geliefden op, Brahma en Yu-tiv, en
liet hen vlak voor het gezicht van de sterfelijke toeschouwers lopen, opnieuw bezield, en liefdevol,
hand in hand, triomferend over de dood.
11. Toen sprak Hog, de jongste sterfelijke zoon, een Osiriër van geloof, de verrezen gestalten ziend:
Zij zijn het, zij zijn het! Brahma zelf! En Yu-tiv! Mijn vader en moeder!
12. De grote Brahma, nu bezield in de armen van Cpenta-armij en die van God, sprak een paar
woorden vanaf Jehovih's troon tot de geliefde zoons en de sterfelijke menigte, en nam vervolgens
definitief afscheid. Cpenta-armij greep de plooien van de lichtstraal, zoals een sterveling de touwen
en het zeil van een speelgoedschip, en ze wikkelde het stevig rond het aardse deel van Brahma en
Yu-tiv, vervolgens liet ze haar eigen schip in de linie zwenken en nam de etherische stroming in
vanuit de hoge hemelen.
13. Toen ze haar hand opstak, het bekende teken aan de grote werkers in de drietandige arc
daarboven, begonnen de wisselende stromingen van de reizende vlam, en nu verhieven zich de hele
etherische schare en de lichamen van Brahma en Yu-tiv, en die waren nog geen mijl omhoog
gestegen toen zij vervluchtigd werden, verstrooid en verdwenen, en de zielen van de twee geliefden
in kennis en broederschap met de miljoenen van Jehovih's Zoons en Dochters begaven zich nu snel
op weg naar Craoshivi.
14. Cpenta-armijs werk was volbracht. In de arc van licht en het gezelschap van haar makkers was
het feest begonnen, en de duizenden miljoenen, in contact met elkaar, zaten aan de rijen van tafels,
honderden miljoenen mijlen lang, om te genieten van het zielenvoedsel dat van meer dan duizend
werelden was aangevoerd.
15. Intussen hernam God, om zijn werk te voleindigen, zijn troon in Craoshivi, precies op tijd om
de twaalf avalanza's te aanvaarden die door Yuckowts' werkplaatsen in Abarom, in etherea, waren
gestuurd om de vierentwintig miljard bruiden en bruidegoms in Jehovih's naam te ontvangen, die de
graad van de derde verrijzenis zouden verkrijgen om opgeheven te worden buiten de aardse vortex
en bevrijd in de etherische rijken van Haot-saiti.
16. Chue-in-ista, de Godin van Oambuyu, opperbevelhebber van de vloot, ingelicht over het aantal
inwijdelingen, had twaalfduizend ringen gereedgemaakt, duizend voor iedere avalanza; en de vloot
op zijn beurt bevond zich in een ring, en de ring was wijd genoeg om de heilige stad en de troon in
Craoshivi te omsluiten zodat, toen hij op zijn plaats was gedaald, God en zijn beambten en de
heilige raad van hemel en aarde, nu dertig miljoen leden groot, zich in het midden van het publiek
bevonden. Aan elke kant, zover het oog kon zien, stonden de bruiden en bruidegoms van Jehovih,
uitgedost in smetteloos wit, onbevreesd voor het Licht en de ceremoniën.
17. Toen de vloot geland was, kwam Chue-in-ista, de bevelhebber, uit het oosten tevoorschijn, God
op de troon tegemoet tredend. Ze zei: Uw stem, O God, heeft de naam van Jehovih geroepen. Zie,
ik ben Zijn Dochter, door Hem gezonden om uw wil en heilige wensen te vernemen.
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18. God zei: Zie, ik ben Zijn Zoon! U bent mijn Zuster! Luister dus naar mij, in de naam van onze
Vader. Ik heb hier een oogst van vierentwintig miljard engelen die uit de aarde zijn voortgebracht,
rein en heilig, voor Jehovih's geëmancipeerde koninkrijken.
19. Chue-in-ista zei: Laat hen in Zijn naam antwoorden in mijn bijzijn, opdat ik hun wijsheid en
kracht, voldoende om in de Al Reinheid te verblijven, kan aanschouwen. Mijn Vader en ik zijn één;
mijn scharen zijn de Nirvanische weiden overgestoken; zij voeden zich niet meer met substantie die
van beneden opstijgt, maar met het licht dat uitstraalt van de etherische rijken daarboven.
20. God zei: Ik weet dat U voor me gezorgd hebt, O Jehovih!
21. Toen antwoordden de scharen van bruiden en bruidegoms: Door het geloof weet ik dat ik
geborgen ben in Uw koninkrijken, O Jehovih. Breng mij naar Uw vrije (geëmancipeerde) werelden;
geef mij inzicht en kracht en wijsheid tot grotere werken.
22. Daarna volgde de hele ceremonie op de gebruikelijke manier van de derde verrijzenis; en toen
dat voltooid was, hetgeen werd gadegeslagen door Cpenta-armij en de andere hoofdvrouwen en
hoofdlieden daarboven, die deelnamen aan het Feest van de Arc van Spe-ta, en toen God gezegd
had: O Jehovih, schenk mij kronen voor Uw Zoons en Dochters, de bruiden en bruidegoms voor
Uw etherische werelden, werden er door Cpenta-armij en haar scharen vierentwintig miljard kronen
omlaag geworpen; en die daalden neer op de hoofden van Jehovih's bruiden en bruidegoms.
23. En nu wendde God zich tot Thale, die zijn opvolger zou worden voor de komende tweehonderd
jaar. God zei: In Jehovih's naam schenk ik u de kroon van de aarde en haar hemelen. En ook
vermaak ik u de triangel, het symbool van deze gebieden, en de inqua, en de drietand, die nieuw is
voor deze werelden en de Arc van Spe-ta symboliseert; en de verklaring van de drietand zal luiden:
De drie Lichten, Jehovih, Zijn Zoon God, en de Ster in de sterfelijke ziel, het zinnebeeld van de
verrijzenis.
24. Thale zei: In Uw naam, O Jehovih, zal ik God van de aarde en haar hemelen zijn tot aan de
volgende opkomst van dan! Wees met mij, O Vader!
25. Daarop droeg hij die God was geweest de kroon en de juwelen over aan Thale en zei: Heil u, O
God van aarde en hemel! Heil u, O God van aarde en hemel!
26. Zo eindigden de ceremoniën. Hij die God geweest was, daalde af naar de voet van de troon en
ging zitten; en vervolgens kwam God, die Thale geweest was, omlaag, nam hem bij de hand en zei:
Sta op, O God, en ga uw gang! En hij stond op en maakte zich gereed om te vertrekken, want nu
hadden de ceremoniën een hele dag geduurd.
27. Cpenta-armij, die zag dat het voltooid was, gaf een teken aan de scharen dat het feest geëindigd
was, en met haar airavagna voer ze boven de vloot en gaf aan Chue-in-ista, de bevelhebber, het sein,
waarop de opstijging begon. De tienduizenden miljoenen engelen namen hun verschillende plaatsen
in. De muziek van de es'enaurs en de trompettisten klonk en weergalmde tot een afstand van wel
honderd werelden.
28. Omhoog stegen de vloten; omlaag vielen regens van bloemen en geuren op hen die
achterbleven. Hoger en hoger ging de wereld van lichten; steeds hoger, totdat zij weldra voorbij de
aardse vortex gingen, de grens van Chinvat.
EINDE VAN HET BOEK VAN CPENTA-ARMIJ, DE DOCHTER VAN JEHOVIH
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OPMERKINGEN VAN DE UITGEVER
1) "Uitgestrekte Oosten" is een term die in de Aven Riten wordt gebezigd.
2) Het is heel waarschijnlijk dat de betekenis van deze woorden gelijk is aan de verplichtingen in de
heilige riten, zoals genoemd in Saphah. "Ik wil geen kwaad zien in welke man, of vrouw, of welk
kind dan ook; ik wil geen kwaad horen, ik wil geen kwaad spreken"
3) Hier krijgen we een inzicht in de graden. Zoals er hier naar verwezen wordt, kan men
veronderstellen dat de graad vijftig bedraagt als iemand in evenwicht is tussen goed en kwaad, of
liever nog evenveel anderen dient als zichzelf. Hiermee gemeten zijn er weinigen op de aarde die
aan graad vijfentwintig komen, en velen niet boven graad één.
4) Dit betekent klaarblijkelijk dat hij de eerste God was die Jehovih's licht gedurende één cyclus in
stand hield rond de hele aarde.
5) Verderop zal men zien dat uit deze wortel de stoffelijke naam Sparta voortkwam.
6) Dan betekent gewoonlijk 'licht', maar op sommige plaatsen schijnt het woord 'verdund' te
betekenen, of 'uitrekking'; hoewel we in feite geen Engels woord kennen voor het tegenovergestelde
van 'condenseren' uitg.)
7) Fete, zie tablet Se'moin, Boek van Saphah.
8) Dat zou ongeveer honderd vijfentwintigduizend mijl in doorsnee zijn.
9) Dat zijn: Brahma, Abram, Po en Eawahtah.

Oahspe - Boek van Cpenta-Armij, de Dochter van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein
Hougée - Pagina 539 - 574

