Boek van Jehovih's Koninkrijk op Aarde
met daarin

Het Boek van Shalam
hetgeen alles ante-script is 1)

HOOFDSTUK I
1. In de begintijd van de Kosmon era, nadat de openbaringen over het koninkrijk van de Vader op
aarde gepubliceerd waren, en het bekend was over de hele wereld, kwamen er velen tevoorschijn
om in Jehovih's naam, voor de verrijzenis van de mens en voor de glorie van de ALMACHTIGE,
het nieuwe koninkrijk tot stand te brengen.
2. Als eerste, temidden van de velen, kwam daar uit Uz 2) iemand die wijs en goed geacht werd
boven al de anderen; en omdat hij een representatief man was, noemden de mensen hem Tae.
3. En Tae bad tot Jehovih om licht en kennis voor hoe hij het beste kon bijdragen aan de verrijzenis
van het mensenras.
4. En Jehovih antwoordde Tae en zei: Ga heen, breng Mijn mensen uit Uz, en vestig hen in een
plaats voor henzelf; want het is nu het begin van de stichting van Mijn koninkrijk op aarde.
5. Tae antwoordde en zei: Zie, O Jehovih, ik heb vele mannen en vrouwen bijeengebracht en zij
allen verklaren ernaar te verlangen Uw koninkrijk te stichten.
6. De een verlangt leraar te zijn; een ander directeur; een volgende opzichter en weer een ander
raadsman.
7. En allemaal zijn ze geleerd en verstandig en goed op hun eigen manier; maar helaas, het zijn geen
werkers of kapitalisten, de twee belangrijkste die ik nodig heb.
8. Nu bid ik U, O Vader, wat moet Uw dienaar doen?
9. Jehovih antwoordde Tae en Hij zei: Ga naar Uz, zoek de ouderloze baby's en in de steek gelaten
kinderen en vondelingen en haal ze daar vandaan.
10. En zij zullen uw kolonie zijn, hetgeen Mijn nieuwe koninkrijk op aarde zal worden.
11. Tae vroeg: Wat moet een man met baby's doen? Hoe zal ik ze te eten geven? Bovendien heb ik
geen geld om verzorgsters te huren.
12. Jehovih zei: Heb vertrouwen in uw Schepper; Ik zal zorgdragen waar er een goed werk voor
Mijn kleintjes gedaan wordt.
13. Al wat u voor hen doet, doet u evenzo voor Mij en daarin zult u niet falen.
14. Noch zult u iets te maken hebben met welke volwassen man of vrouw ook die geen geloof in
Mij heeft. Zie, Mijn mensen zijn de kinderen in deze era.
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15. Bemoeit u zich met hen, en met degenen slechts die bereid zijn hen te dienen; want voor zover
zij gediend worden, zo word Ik ook gediend.

HOOFDSTUK II
1. Dus bracht Tae de ouderloze baby's en verlaten kinderen en vondelingen bijeen, een groot aantal.
2. En een vrouw genaamd Es 7) hoorde over Tae en zijn werk, en ze ging naar hem toe en vroeg:
3. Hoe kan een man baby's verzorgen? Kijk eens, omdat ik van uw werk gehoord heb, ben ik naar u
toegekomen om te werken voor onze Vader in de hemel.
4. Tae zei: Al wie zou willen werken voor onze Vader in de hemel, laat hem of haar deze kleintjes
dienen.
5. Es zei: Daarom sta ik hier voor u; ik smeek u, zet mij aan het werk.
6. Tae vroeg: Weet u van de zorg voor kinderen? En zij antwoordde hem, en zei:
7. In dat werk heb ik helaas geen ervaring, maar ik weet dat Jehovih mij goed zal leiden; anders had
Hij mijn ziel niet tot dit werk geïnspireerd. Alle wijsheid is mogelijk door Jehovih.
8. Tae zei: Als uw geloof zodanig is, bent u de eerst uitverkoren vrouw in het nieuwe koninkrijk van
de Vader. Ga dus uw rol vervullen, en moge de Vader met u zijn.
9. Zo ging Es aan het werk en volbracht hetgeen verlangd werd voor de kinderen.
10. En Tae ging wederom naar Uz en bracht meer kinderen daar vandaan; veel meer dan mogelijk
was voor de zorg van één vrouw.
11. Dus vaardigde Tae een oproep uit, te weten:
12. Gezocht: Vijftig mannen en vrouwen, die Faithists zijn van Jehovih, en bereid zijn om deel te
nemen in het stichten van het koninkrijk van de Vader op aarde zoals het is in de hemel!
13. En in antwoord op Tae's oproep kwamen er duizenden en nog eens duizenden mannen en
vrouwen.
14. En Tae riep uit: O Jehovih, wat moet Uw dienaar doen? Kijk eens, ik vroeg om vijftig mannen
en vrouwen, en er zijn er vele duizenden gekomen.
15. Jehovih antwoordde Tae: Beproef hen, Mijn Zoon, en zie of ze waardig zijn. Zoveel als er
gereed zijn, moet u accepteren; zoveel als er niet gereed zijn, moet u niet accepteren. Zie, er is
plaats voor miljoenen!
16. En Tae sprak tot de menigte: Ik vroeg om vijftig mannen en vrouwen en kijk eens, hier zijn er
duizenden die bereid zijn om deel te nemen in het stichten van het koninkrijk van de Vader op
aarde.
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17. Welnu, toen ik uw grote aantal zag, riep ik uit: O Jehovih, wat moet Uw dienaar doen? Ik vroeg
om slechts vijftig, en er komen er vele duizenden.
18. En Jehovih antwoordde: Beproef hen, Mijn Zoon; zoveel als er gereed zijn, moet u accepteren;
zoveel als er niet gereed zijn, moet u niet accepteren. Zie, er is ruimte voor miljoenen!
19. Wel, wat zeggen jullie: Hoe gaat het stichten van het koninkrijk van de Vader? Wie weet hier de
weg, en hoe eraan deel te nemen?

HOOFDSTUK III
1. Het gebeurde dat velen uit de menigte Tae antwoord gaven; en van allen die spraken volgen hier
de belangrijkste woorden, te weten:
2. Sutta zei: Wat ik bereid ben om te doen is deel te nemen in de stichting van het koninkrijk van de
Vader; luister dus naar mij:
3. Kapitaal en arbeid aan te passen, opdat elk zal bijdragen tot voordeel en glorie van beide.
4. Dat de kapitalist een goede winst zal ontvangen over zijn kapitaal; en de arbeiders een hoog en
evenredig loon.
5. Hen aan te passen opdat zij naast elkaar kunnen leven, als gelijken, en geen één boven of
beneden de ander.
6. Dat zij uitgestrekte gebieden en prachtige parken zullen hebben; uitstekende fabrieken;
deugdzame en nijvere mensen.
7. De rol die ik in staat ben te vervullen in dit grote werk is: de sleutel en de plannen te onthullen;
alle dingen uit te leggen aan beide, de kapitalisten en de arbeiders.
8. Op die manier ging Sutta uitgebreid door, en hij werd gevolgd door diverse anderen die
gelijksoortige plannen hadden, maar ieder twijfelde aan de bekwaamheid van de ander, wat betreft
geschiktheid voor het werk.
9. Daarna sprak Aborn. Hij zei: Ik heb naar Sutta's project geluisterd. Het is bespottelijk. Kapitaal
en arbeid kunnen niet overeenstemmen.
10. En zelfs als ze het konden, zou het op wereldlijke basis zijn. Het zou geen koninkrijk van de
Vader zijn.
11. In Zijn koninkrijk zal geen koop of verkoop zijn; noch dienaar of baas.
12. Maar kijk, ik zeg jullie allen dat mannen en vrouwen als zodanig niet kunnen harmoniëren met
elkaar. Ze zijn verschillend in al hun opvattingen en algemene kennis.
13. De enige manier om het koninkrijk van de Vader tot stand te brengen is door middel van
kinderen, ze op te voeden in de richting die ze behoren te gaan.
14. Maar, zelfs daarmee zal mislukking het gevolg zijn, behalve als er voorzien wordt in hun
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prenatale omstandigheden.
15. Derhalve is de rol die ik geschikt ben om te volbrengen: vader te worden van talloze
nakomelingen, door de meest verheven en verlichte vrouwen.
16. Ook bezit ik grote kennis van fysiologie en psychologie, en ik zou genegen zijn de onderzoeker
en gebieder te zijn voor wat betreft aanstaande ouders.
17. Aldus sprak Aborn heel uitvoerig; en de anderen spraken op dezelfde wijze, maar elk gaf de
voorkeur aan zichzelf voor wat betreft de toekomstige vader van de nakomelingen.
18. Daarna sprak Thurtis. Ze zei: Dit is het, om het koninkrijk van de Vader op aarde te vestigen;
luister naar mij, zodat jullie het kunnen begrijpen.
19. Kijk, alle dingen zullen mogelijk zijn door de vrouw, speciaal wat betreft het opvoeden van een
nieuwe generatie op de aarde.
20. Tijdens de periode van de zwangerschap behoort geen man de vrouw te benaderen.
21. Nee, in die tijd behoort de vrouw als een ware godin te worden behandeld.
22. Aan elke behoefte en gril en neiging die ze heeft dient tot het uiterste voldaan te worden.
23. Wanneer ze spreekt of haar vinger opheft gedurende de tijd van zwangerschap, behoort iedere
man, vrouw en elk kind zich te haasten om haar van dienst te zijn.
24. En ze behoort omringd te worden door beschaafde en verheven metgezellen, en bekoord door
liefelijke muziek en verrukkelijk amusement.
25. Ja, als een echte godin moeten alle mensen haar eer bewijzen.
26. Wanneer zo'n vrouw een kind gekregen heeft, dan zal dat een kind zijn voor het koninkrijk van
de Vader.
27. Welnu, laat mij de keus voor wat betreft wie de vader van mijn kinderen zal zijn, en zo'n rol zal
mijn deel zijn om te helpen het koninkrijk van de Vader te stichten.
28. Na Thurtis spraken er nog vele vrouwen op dezelfde manier en ieder twijfelde aan de
geschiktheid van de ander, maar prees zichzelf aan. 4)
29. Als volgende sprak Amos. Hij zei: Ik heb geluisterd naar al die prachtige systemen: ik ben
gereed voor elk ervan. Kijk eens, ik ben tuinarchitect.
30. De taak die ik kan verrichten is de parken te ontwerpen; de plattegronden voor de bloemen en
het gras en de decoratieve bomen.
31. Maar jullie moeten mij wel voorzien van arbeiders. Ik werk niet met eigen handen; ik bedenk en
ontwerp; mijn bekwaamheid zit in mijn talent en mijn opleiding.
32. Na Amos spraken er vijfhonderd dokters en ieder bood zich aan om de dokter te worden voor
het koninkrijk van de Vader. Daarna sprak eenzelfde aantal advocaten op eendere wijze.
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33. Vervolgens spraken er duizend pianoleraren, elk bood aan de jongeren te onderwijzen voor het
koninkrijk van de Vader.
34. En nu verhieven zich langzaam en met een plechtstatige aanblik vijfhonderd priesters van
Brahma om te spreken.
35. Ze zeiden: We hebben geluisterd; we hebben gekeken. Zie, geen van dit alles is het koninkrijk
van de Vader.
36. Het is de wederkomst van Brahma. Hij zal komen in een vlammend vuur, vanuit het oosten en
westen en noorden en zuiden.
37. Door de magische aanraking van zijn staf zullen de verschillende kasten der mensen gesorteerd
worden; en de doden zullen tevoorschijn komen uit hun graven, en Brahma zal hen oordelen.
38. De hemel zal vol zijn van heilige engelen, de geesten der heiligen, met vleugels van vuur en
staarten van een mijl lang.
39. En de uitverkorenen van de aarde zullen opstaan in heerlijkheid om voor eeuwig op te gaan in
Nirvana, aan de voeten van Ormazd.
40. Zo gaat het stichten van het koninkrijk van de Vader op aarde. Daarna zal alle vlees van zonde
vrij tot leven komen; het vergankelijke zal eeuwig onvergankelijk worden.
41. Welnu, onze taak om Zijn koninkrijk te stichten bestaat eruit tot u te prediken over Brahma's
eeuwige evangeliën.
42. De volgende sprekers waren vijfhonderd Boeddhistische priesters. Ze zeiden:
43. Wij hebben ook geluisterd en gekeken. Onze kennis kan niemand tegenspreken. Wat Brahma en
zijn wederkomst betreft, die is nog nooit eenmaal gekomen.
44. Niemand heeft hem gezien, noch zijn verblijfplaats ontdekt. Daarom is hij slechts bijgeloof, een
relikwie uit duistere tijden.
45. Luister dus naar ons, wat betreft het stichten van het koninkrijk van de Vader op aarde:
46. Dat is de wederkomst van Boeddha, wanneer elke knie zich buigen zal, en hem erkent als Heer
van de hele wereld.
47. Zie, Boeddha zal komen met twee zwaarden en twaalf speren, en hij zal tienduizend bruiden
bezitten!
48. Als Boeddha zijn adem over de aarde zal blazen, zullen de graven geopend worden, en de doden
zullen tevoorschijn komen en spreken.
49. En Boeddha zal hen oordelen; overeenkomstig de kaste, zo zal hij ze verdelen.
50. En duizendmaal tienduizend miljoen engelen zullen de aarde overdekken, met vlammende
vleugels en staarten van twee mijl lang.
51. En alle vlees zal onvergankelijk worden; de leeuw zal hooi eten, en het lam zal zich zonder
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vrees verheugen in zijn geslacht.
52 Vervolgens spraken vijfhonderd christenpriesters. Zij zeiden:
53. Wat een goddeloosheid hebben we gehoord! Zie, wat Brahma en Boeddha betreft, dat zijn alleen
maar mythen. Het is de wederkomst van Christus, hetgeen de stichting is van het koninkrijk van de
Vader.
54. Christus zei: Denk niet dat ik kwam om vrede op aarde te brengen; ik kwam niet om vrede te
brengen, maar het zwaard. 5)
55. Hij is het die de hele wereld zal onderwerpen en de mensen doet buigen om hem als Heer van
allen te erkennen.
56. Hij zal komen in een zee van vuur, met miljoenen aartsengelen. En wanneer zijn dienaar Gabriël
zijn bazuin over de aarde laat schallen, zullen de graven geopend worden en de doden tevoorschijn
komen, en tot de levenden spreken.
57. En hij zal over hen oordelen en hen scheiden, de bozen naar de eeuwige kwellingen en de
goeden, die hem aanbeden hebben, zullen opstaan en de eeuwige gelukzaligheid beërven.
58. Zie, de rol die wij kunnen spelen in het stichten van het koninkrijk des Vaders, is de prachtige
doctrines van onze gezegende Heer te prediken en uit te leggen.
59. Toen vele anderen aldus gesproken hadden, zei Tae tegen hen: Ik heb degenen geroepen die
geloof in Jehovih hadden. Het is mijn werk niet om een koninkrijk voor Brahma of Boeddha te
stichten, noch voor Christus of voor iemand anders dan de Schepper, onze hemelse Vader.
60. Wat het openen van de graven betreft, daar heb ik niets mee te maken; ofschoon het verschijnen
van de doden van aangezicht tot aangezicht bij de levenden, nu gedurende meer dan dertig jaar tot
stand is gebracht voor honderdduizenden goede mensen. Daarmee heb ik dus evenmin iets te
maken.
61. Maar aangezien jullie tijdens al die jaren geen omgang met de engelen hebben aangetoond, hoe
hopen jullie dan te werken voor het koninkrijk van de Vader? Tegen al diegenen zeg ik: ga heen, ik
kan jullie niet gebruiken.
62. Meteen stond de helft van de menigte op en ging weg, spottend en zeggend: De geesten van de
doden! Die willen we helemaal niet, maar engelen met vleugels, en met wollige staarten van een
mijl lang. 6)
63. Tae vroeg nogmaals: Wie heeft hier vertrouwen in Jehovih om, als we samenwerken in Zijn
naam, volgens ons allerhoogste licht te leven, opdat Zijn koninkrijk gesticht zal worden?
64. Honderden en nog eens honderden zeiden: Het hangt ervan af of je een hoop geld en een goede
kolonie hebt. Met geld kan het tot stand gebracht worden; zonder geld kan dat niet.
65. Tae zei: Aangezien jullie geloof in het geld zit, kan ik jullie niet gebruiken. Ik deed een oproep
voor degenen die geloof in Jehovih hebben! Gaan jullie daarom ook maar weg. Dus vertrokken er
nog veel meer van de menigte en ze keerden ook terug naar Uz, net als de anderen.
66. Tae vroeg opnieuw: Wie zijn er hier bekwaam en verlangend om leiders te worden? Laat hen
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spreken.
67. Meer dan duizend riepen uit: Hier! Dat komt mij toe. Ik ben er van nature geschikt voor, en door
ervaring en grote wijsheid.
68. Tae zei tegen ze: Let eens op de geest van de tijd waarin we leven! Geen mens wenst een leider
of dictator boven zich. Gaan jullie daarom ook maar weg; ik kan jullie niet gebruiken.
69. Nogmaals vroeg Tae: Wie hebben er hier dit onderwerp bestudeerd en zijn bereid om lectoren en
leraren en raadgevers te worden? Laat hen spreken.
70. En zie, nog eens duizend riepen uit: Dat is mijn sterke punt. Ik kan alle onderwerpen uitleggen;
over dieet, kleding, maatschappelijk verkeer, gezondheid, huwelijk en eredienst!
71. Anderen riepen: Ik ben een spreker in trance; ik heb engelgidsen die tweeduizend jaar oud zijn!
72. Weer anderen zeiden: Ik word geïnspireerd; de oude profeten zijn mijn geestelijke gidsen! De
heilige Johannes van de Openbaringen! Confucius! Hosea! Koning Salomo! Daniël!
73. Tae onderbrak hen en zei: Zie, de tekenen der tijden tonen ons dat woorden, preken en lezingen
waardeloos zijn voor het grondvesten van het koninkrijk van de Vader.
74. Kijk eens hier; ik heb honderden hulpeloze weeskinderen bijeengebracht. Zij hebben geen van
de dingen nodig die zijn aangeboden; zij moeten gewassen en gevoed worden, en hun kleren
moeten gewassen en hersteld worden.
75. Wie zodanig in de Vader gelooft, dat hij bereid is in alle opzichten afstand te doen van zichzelf,
en voor deze kleintjes gaat werken, erop vertrouwend dat Jehovih rechtvaardig en toereikend voor
allen zal zorgen, die mag komen.
76. Jullie weten allemaal dat de boeren de kalveren en veulens en alle soorten jongen verzamelen,
en ze naar een geschikte plek brengen en ze voeden; en als ze volgroeid zijn, worden ze op de markt
uitgezocht.
77. Welnu, er zijn duizenden ouderloze en behoeftige kinderen in Uz, die, aan hun lot overgelaten,
sterven of opgroeien tot dieven, rovers en moordenaars.
78. Zij zijn goedkoper dan kalveren en jonge veulens. En zij kunnen opgevoed worden om van meer
nut voor zichzelf en voor de staat te worden dan tienmaal zoveel vee.
79. Wie is er dan klaar voor om zonder geld en zonder prijs mee te doen met dit werk, en zijn leven
te wijden om ze te trainen in praktische kennis, niet alleen uit boeken, maar om hun handen te
gebruiken in werkplaatsen en beroepen, zodat deze kleintjes nuttige burgers kunnen worden, tot
vreugde voor henzelf en tot heerlijkheid van de Vader. Laat diegenen spreken.
80. En kijk eens, er spraken vijftig mannen en vrouwen en ze zeiden: Neem ons aan, in Jehovih's
naam. Wij hoeven geen gril of eigenwaan uit te dragen.
81. Wij zijn bereid en verlangend om met dit werk te beginnen en we weten dat Jehovih voor ons
zal zorgen. Van dag tot dag zal Zijn Licht op ons schijnen en we zullen weten hoe te handelen.
82. Uw kinderen zullen onze kinderen zijn; uw moeilijkheden onze moeilijkheden. Wij komen niet
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om uit te rusten, noch voor glorie, noch voor ons gemak; maar we komen om Jehovih te dienen in al
wat Hij ons te doen kan geven voor Zijn koninkrijk.
83. Tae zei: In Jehovih's naam aanvaard ik jullie. Alles wat van mij is, zal ook van jullie zijn.
84. Zo gebeurde het dat er van al die duizenden en nog eens duizenden die gekomen waren, er
slechts vijftig werden aangenomen.
85. En de anderen gingen spottend weg en zeiden: Een schitterend koninkrijk van de Vader op
aarde!

De geschiedenis van Shalam
eertijds genoemd

"Boek van Shalam"
HOOFDSTUK IV
1. De Stem van Jehovih kwam tot Tae: Neem uw mensen mee en begeef u waarheen Ik u zal leiden,
u allen zult gezegend worden. Zij zijn volkomen toereikend om te beginnen met de oprichting van
Mijn koninkrijk op de aarde.
2. En Tae en zijn mensen gingen naar een onbewoond land, aan de Shalam rivier, zo genoemd
omdat Tae gezegd had:
3. Ik neem de baby's die de Uziërs niet wilden hebben, en ik ga naar een plaats waar de Uziërs niet
wilden wonen, en toch maak ik het tot een plaats van vrede en overvloed; daarom zal het Shalam
genoemd worden.
4. En toen zij hun tenten hadden opgeslagen en de kinderen gevoed, riep Tae hen bijeen opdat hij
hen kon toespreken.
5. Tae zei: Door en vanwege Jehovih worden alle dingen tot stand gebracht, hetzij rechtstreeks of
zijdelings.
6. Indien rechtstreeks, door Zijn inspiratie, dan worden alle dingen wel gedaan, en in vrede en
gerechtigheid en liefde en wijsheid.
7. Indien zijdelings, en door middel van andere inspiratie, dan wordt de mens inderdaad beantwoord
met rampen en ongeluk.
8. Het eerst van al moet het oogmerk van de mens zijn om rechtstreeks licht van Jehovih te
ontvangen, ten aanzien van alle dingen.
9. Om dit te doen moet de mens zijn Schepper benaderen, in woord en gedrag, door het juiste in
praktijk te brengen dat hij waarneemt met gezond verstand.
10. Daarom hebben we sinds onze jeugd het gebed opgezegd: Uw koninkrijk kome zoals het is in de
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hemel.
11. Toch heeft niet één van ons een hand uitgestoken om te volbrengen waar we voor baden.
12. Daarin hebben onze gebeden de ALMACHTIGE ontheiligd.
13. Want als we oprecht van hart waren geweest, dan hadden we in de praktijk aangepakt,
overeenkomstig ons beste vermogen.
14. Door dit niet te doen, waren we vals voor het aangezicht van Jehovih, en kon Hij onze gebeden
niet in waarheid beantwoorden.
15. Bovendien hadden we sinds onze jeugd tegen elkaar gezegd: Zoals je zou willen dat anderen
voor jou behoorden te doen, moet je ook voor hen doen.
16. Niettemin dienden we slechts onszelf.
17. We bezochten niet degenen zonder vader en moeder.
18. We verkochten niet hetgeen we konden, om aan de armen te geven.
19. We beleden het geloof in Jehovih, maar we legden geloof in geld en in soldaten en oorlog
voeren aan de dag.
20. We hadden gezegd: Heb de Schepper lief met geheel uw ziel, uw hart en uw verstand, en uw
buurman als uzelf.
21. Niets daarvan volbrachten wij.
22. Daarom zijn we dus onrechtvaardig jegens de mensen, en vals voor Jehovih.
23. Met berouw en schaamte zijn we uit Uz gekomen, omdat we de geboden niet konden vervullen
terwijl we in Uz woonden. Wij zijn daar vandaan gegaan, om een nieuw leven te beginnen op aarde.
24. Opdat onze arbeid en ons leven aan Jehovih kan worden gegeven, tot nut voor het verheffen van
het menselijk ras, en voor de glorie van de ALMACHTIGE, dienen we ons aan Hem te binden met
de volheid van ons hart, en ziel en met geheel ons verstand, om al de geboden geheel in praktijk te
brengen. Wat vinden jullie?
25. De menigte antwoordde eenstemmig: Wij verlangen ernaar ons te verbinden met Jehovih, opdat
ons werk en onze groei kan bijdragen aan de grondvesting van Zijn koninkrijk op de aarde.
26. Sluit daarom uw verbond met de Schepper en zie, opdat we een eenheid kunnen vormen, zullen
we met u de woorden nazeggen, opdat Jehovih daarin verheerlijkt mag worden.
27. Tae zei: Luister dan naar mij, voordat we het verbond met Jehovih aangaan: In de hemelen
omringen de engelen de hemelse troon met kolommen van vuur en water; en de hele ruimte binnen
de cirkel wordt de PLAATS van het HEILIG VERBOND genoemd, en het is bestemd voor de
eredienst en voor de gewijde riten en ceremoniën.
28. Maar de plaatsen voor amusement en voor alle andere soorten vermaak die niet gewijd zijn met
riten en ceremoniën, bevinden zich buiten de Plaats van het Heilig Verbond.
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29. Welnu, laat ons dan in gedachtenis aan Jehovih's hemelse koninkrijken een cirkelvormige lijn
uitzetten rondom deze plaats, en in optocht marcheren en de besloten ruimte wijden aan het heilig
verbond.
30. De menigte antwoordde: Dat is wijs; door systeem en orde en een plaats voor alle dingen zal
harmonie ons antwoord zijn. Gaat u dan voorop, en wij zullen met u mee marcheren.
31. Daarop begon Tae te lopen, en hij trok de lijn van de heilige cirkel, en de menigte, met twee
naast elkaar, marcheerde achter hem aan.
32. Tae zei: Ik trek de lijn van de heilige cirkel voor U, Jehovih. In Uw naam wijd en omsluit ik
deze, Uw PLAATS van het HEILIG VERBOND, voor altijd van U!
33. De menigte antwoordde: Laat mij Uw lijn van de heilige cirkel gedenken, Jehovih, en mijzelf
erin gedragen tot Uw eer en heerlijkheid, tot in eeuwigheid!
34. Op deze plek sta ik op het punt mijzelf voor eeuwig aan U te binden, als een werker om Uw
koninkrijk op aarde te vervullen voor de verrijzenis van de mensen.
35. Antwoord: Laat mij binnen deze heilige cirkel de kleintjes gedenken, die U in mijn hoede hebt
gegeven, voor wier welzijn op aarde en in de hemel ik op het punt sta mijzelf aan U te binden, om
mijzelf tot een voorbeeld en offerande voor hen te maken, gedurende mijn hele leven.
36. Tezamen: In gedachtenis aan de pilaren van licht in de hemel, die de troon van Uw Zoon, de
God van aarde en hemel omringen, bouwen wij hier een haag en omheining, als een blijvend
getuigenis dat wij de omsloten plaats van het heilig verbond aan U, Jehovih, hebben gewijd.

HOOFDSTUK V
HET HEILIGE VERBOND
1. Toen begaven Tae en zijn scharen zich in het midden van de plaats van het heilige verbond; en de
scharen vormden zich tot een halvemaan, en Tae ging tussen de horens daarvan staan.
2. En, terwijl hij zo stond, werd Tae bewogen door het Licht van Jehovih op hem en hij sprak de
woorden uit van het verbond, en zijn scharen spraken de woorden gezamenlijk uit na hem.
3. En deze woorden werden HET HEILIGE VERBOND genoemd, evenals ze het tot op vandaag
zijn, te weten:
4. U, O Jehovih! Zoals Ge Uzelf verklaard hebt in het Boek van Jehovih!
5. Aan U bind ik mijzelf, om voor eeuwig de Uwe te zijn! En alleen de Uwe, O Jehovih!
6. En ik zweer alle Goden af, behalve U.
7. En ik zweer alle Heren af, behalve U.
8. En ik zweer alle verlossers af, behalve U.
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9. Hier, op Uw plaats van het heilige verbond, verbind ik mijzelf met U, om alleen de Uwe te zijn,
voor eeuwig!
10. Mijn stoffelijk lichaam draag ik aan U op en verbind ik aan U om gedurende mijn hele leven in
Uw dienst te staan.
11. Omdat U het uit Uw eigen materie schiep, is het van U.
12. Het werk is van U; de materie is ook van U.
13. Ik heb er geen recht op; voor U en voor Uw dienst doe ik er voor eeuwig afstand van.
14. In mijn hoede gaf U het, als de woonplaats van mijn geest.
15. Omdat het Uw geschenk is, zal ik ervoor zorgen en het schoon en rein houden voor Uw
aangezicht, opdat het voor U aanvaardbaar kan zijn, en voor de aanwezigheid van Uw heilige
engelen.
16. Mijn geest draag ik ook aan U op en verbind ik aan U, om voor altijd in Uw dienst te staan.
17. Mijn verstand en mijn ziel wijd ik aan U en verbind ik aan U, om voortaan voor altijd in Uw
dienst te staan.
18. Mijn hele zelf, waarvan ik geschapen ben, ziel en lichaam, wijd ik aan U en verbind ik aan U,
om voor altijd in Uw dienst te staan.
19. Uit Uw eigen zelf schiep U mij, ziel en lichaam, en ze behoren U alleen toe, om door U gebruikt
te worden tot in eeuwigheid.
20. Bestemt U mij, O Jehovih, mijn stoffelijk lichaam, en mijn geest, mijn verstand, mijn gedrag en
mijn gedachten, om tot nut voor U te zijn, om Uw koninkrijk op aarde te vestigen.
21. En ik kom met U overeen, Jehovih, dat ik voortdurend iedere handeling en daad en gedachte en
elk woord van mijzelf zal onderzoeken, om mijzelf waarachtig te maken in de praktijk van Uw
hoogste Licht dat op mij valt.
22. Opdat ik voortaan, voor altijd, het hoogste Licht zal zoeken, en dit jegens alle mannen, vrouwen
en kinderen in praktijk zal brengen.
23. Voor hen zal ik niet slechts doen zoals ik het aan mij gedaan zou willen hebben, maar meer: ik
wil hen dienen met al mijn wijsheid en kracht, heel mijn leven.
24. Ik kom met U overeen, Jehovih, dat, aangezien alle dingen U toebehoren, ik niets onder de zon
uitsluitend voor mijzelf wil bezitten; niet iets dat mij toevertrouwd kan worden, niet iets dat welke
persoon of personen ook kunnen begeren of wensen, of nodig hebben.
25. Noch wil ik meer over mijzelf spreken, hetzij om mezelf te prijzen voor wat ik ben, of voor wat
ik verricht heb; maar U zult mij oordelen, en mij aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in
woord en gedrag, waarin ik hoe dan ook een gevoel van eigenwaarde of begerigheid naar roem zou
kunnen vertonen, of de toejuichingen van de mensen, zelfs voor iets goeds dat ik voor anderen
gedaan zou kunnen hebben.
26. Evenmin wil ik nog enige man of vrouw berispen, kritiseren of laken, noch enig kind ouder dan
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veertien gaar, als een individu, op de hele wereld, voor welke tekortkoming die zij ook maar in
woord of daad aan de dag leggen.
27. Want zij behoren U toe, Jehovih, en niet mij, om door mij gestuurd of geleid te worden.
28. Voor al deze Faithists, mijn broeders en zusters in Uw koninkrijk, wil ik handelen en denken en
mij gedragen, in verbintenis, zo zachtmoedig en waarachtig als waren zij mijn eigen verwanten,
broeders en zusters, of vader en moeder.
29. En voor deze kleine kinderen, die U mij hebt toevertrouwd, wil ik zo liefdevol en getrouw zijn
als waren zij mijn eigen vlees en bloed, zoons en dochters.
30. Overeenkomstig Uw Licht dat U mij zult verlenen, zal ik hen opvoeden om U te leren kennen
en om tot een heerlijkheid te worden in Uw koninkrijk.
31. Mijn eerste onderricht aan hen zal zijn om U te leren kennen en eraan te denken dat Uw oog op
hen rust, en Uw hand boven hen, om hen te zegenen overeenkomstig hun wijsheid, waarheid, liefde
en reinheid.
32. En ik zal hen de manier van de omgang met Uw engelen leren; om hen te ontwikkelen in su'is
en sar'gis.
33. Hen leren voor de innerlijke geest te leven, eerder nog dan voor het lichaam.
34. Hen leren door middel van boeken en instrumenten.
35. Hen nuttige beroepen en bezigheden leren.
36. Hen muziek en aanbidding leren.
37. Hen dansen en gymnastiek leren.
38. En, in alle dingen, al de talenten ontwikkelen die U in hen geschapen hebt, opdat zij mogen
opgroeien tot eer en glorie op de aarde, en zich verheugen omdat U ze levend geschapen hebt.
39. En ik zal hen emanciperen vanaf de minderjarigheid op veertienjarige leeftijd; en hen de rechten
verlenen van man en vrouw, voor hun gedachten, woorden, daden, keuzen en handelingen.
40. Op die leeftijd hun verantwoordelijkheid jegens U op hen leggen, voor hun gedachten, woorden,
ideeën en gedrag, net zo volledig als ik het voor mijzelf eis.
41. En nu, O Jehovih, opdat dit, Uw koninkrijk op de aarde gekend en onderscheiden kan worden
van de woonplaatsen van de Uziërs, leggen wij deze plechtige eed voor U af:
42. Noch nu, noch in eeuwigheid, zullen wij oorlog voeren, noch ons in oorlog begeven, noch enig
aandeel hebben in de oorlog, voor welke God ook, noch voor een Heer, noch heiland, noch land,
noch koning of andere heerser op aarde; noch zullen we hoe dan ook handlangersdiensten verlenen
in de oorlog.
43. Evenmin zullen wij nu, of ooit, vis of vlees eten van enig schepsel dat U levend schiep.
44. En wij zweren U, Jehovih, ten aanzien van onze kleine kinderen die U in onze hoede hebt
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gegeven om Uw koninkrijk op aarde te vestigen, dat we hen zullen opvoeden om de oorlog af te
zweren, net als onze eed aan U, en om niet de gewoonte van vlees te eten, die tot de Uziërs behoort,
in praktijk te brengen.
45. Evenmin zullen we in Shalam gebruikmaken van of toestaan om gebruikt te worden enige
bedwelmende drank, of kruid of wortel of gom of welke andere drugs ook, vanwege de bezoedeling
van het menselijk lichaam door bedwelming of vanwege onnatuurlijke stimulering.
46. Maak ons sterk en verstandig, O Jehovih, in dit, ons verbond en onze eed jegens U, want U zij
de eer en de heerlijkheid van alle dingen, tot in eeuwigheid. Amen.
HET VERBOND VAN DE BROEDERSCHAP

HOOFDSTUK VI
1. Nadat Tae en zijn scharen het verbond met Jehovih gesloten hadden, daalde de Stem door middel
van de trance op Tae neer, door de heilige engelen van de God van hemel en aarde, en hij zei:
2. Al wie Mij kiest, kies Ik als antwoord.
3. Al wie Mij dient, dien Ik als antwoord.
4. Op elkaar gelijkend schiep Ik de aanpassing van engelen en stervelingen.
5. Zoals u een stoffelijke cirkel rond Mijn koninkrijk hebt getrokken, hebben Mijn heilige engelen
een geestelijke cirkel rond u getrokken.
6. Zoals u zich aan Mij hebt gewijd, zo wijd Ik Mijzelf aan u, om u in heiligheid en wijsheid te
dienen, door de engelen van de troon van Mijn God.
7. Voorzover u Mijn kleintjes bent gaan verheffen, zal Ik naar u toekomen, door middel van Mijn
engelen, en u ook verheffen.
8. Zoals u Mijn kleintjes verstandig en nuttig maakt, om zich te verheugen in hun leven, zo zal Ik
voor u zorgen.
9. Zoals u zich met Mij verbonden hebt tegen de oorlog, en om het uitoefenen van de vrede op
aarde te vestigen, zo zal Mijn hand over u zijn in dit, Mijn koninkrijk, zowel op aarde als in de
hemel.
10. En voor zover u Mijn koninkrijk op de aarde bent gaan vestigen, evenzo heb Ik de koninkrijken
van de tweede verrijzenis in de hemel voor u geopend.
11. Verkondig het in het oosten, westen, noorden en zuiden, dat Mijn koninkrijk op de aarde gesticht
is.
12. De Stem ging heen en vervolgens wendde Tae zich, met de wijsheid van hemzelf, naar het
oosten en hij zei:
13. Hoor toe, hoor toe, O stervelingen en engelen, Jehovih's koninkrijk is gesticht op de aarde!
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14. Daarop wendde Tae zich naar het westen en zei: Hoor toe, hoor toe, O stervelingen en engelen,
Jehovih's koninkrijk is gesticht op de aarde!
15. Daarna wendde Tae zich naar het noorden en zei: Hoor toe, hoor toe, O stervelingen en engelen,
Jehovih's koninkrijk is gesticht op de aarde!
16. Tenslotte wendde Tae zich naar het zuiden, zeggend: Hoor toe, hoor toe, O stervelingen en
engelen, Jehovih's koninkrijk is gesticht op de aarde!
17. En Tae maakte het TEKEN van de CIRKEL, tweemaal doorsneden, en zijn scharen
antwoordden onder het teken: DAGERAAD van JEHOVIH.
18. En nu kwam het Licht van Jehovih op Tae neer en, uit eigen beweging, zei hij:
19. Zonder een verbond van broederschap zijn wij als een ongeorganiseerde school zonder leraar.
20. Zoals satan, bij de leiding over zijn soldaten voor oorlogsdoeleinden, het voordeel van de macht
door discipline heeft aangetoond, dienen wij verstandig te zijn in het koninkrijk van de Vader, door
ook discipline toe te passen, maar dan in vrede en gerechtigheid.
21. Eenheid kan niet anders worden bereikt dan door orde en discipline en riten en ceremoniën en
woorden.
22. Macht wordt eerder verkregen door gezamenlijke eenheid in vastberadenheid dan door iets
anders onder de zon.
23. Laten we, voor dit doel, georganiseerd worden om Jehovih's koninkrijk op aarde te stichten.
24. Zodat we voortaan een eenheid zullen vormen voor het oog van de wereld, door Jehovih geleid
met als enig doel een gemeenschap te vestigen die Zijn geboden volledig in praktijk kan brengen.
25. En, ofschoon we tot op zekere hoogte kunnen falen, dienen we er toch aan te denken dat de
generatie die we opvoeden meer voordeel en praktijk zal hebben; en dat ook hun opvolgers nog
weer verder vooruit zullen gaan.
26. Uiteindelijk zal de hele wereld tot vrede, deugd, overvloed en wijsheid komen.
27. Reeds hebben we ons verbonden om volgens ons allerhoogste licht te leven, en het in praktijk te
brengen.
28. Hoe zullen we dan geordend worden, en nog altijd geen leider of opzichter hebben?
29. De hoogste wijsheid in de staat, of in een gemeenschap, berust niet bij de meerderheid, maar bij
een kleine minderheid.
30. De hoogste wijsheid, hetgeen het hoogste licht betekent, behoort het individu en de familie en
de gemeenschap en de staat te leiden.
31. Laten wij ons derhalve verdelen in groepen van tientallen.
32. En elke groep moet zijn meest wijze man tot spreker kiezen en zijn titel zal hoofdman zijn.
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33. En laat de hoofdlieden eveneens een groep vormen, en zij moeten een spreker kiezen wiens titel
C'(grote)hoofdman zal luiden.
34. Laat de zaken binnen de kolonie in net zoveel afdelingen worden verdeeld als er groepen zijn,
één voor elk.
35. Maar laat de gezamenlijke bedrijvigheden van de kolonie, in zijn betrekkingen tot de wereld en
tot de zusterkolonies, onder de zorg van de C'hoofdman en de andere hoofdlieden vallen.
36. Kijk eens, wanneer in de hemelse koninkrijken een bepaalde kwestie is aangekondigd waarvoor
actie van de heilige raad wordt vereist, spreken al de leden die dit wensen erover, en geven hun
hoogste licht.
37. En daarna geeft de hoofdman zijn hoogste licht, hetgeen de beslissing is.
38. Laat het dus bij ons ook zo zijn.
39. En in korte tijd zal worden ontdekt wie het hoogste licht is, niet slechts van elke groep, maar
van al de groepen.
40. En al wie hoofdman is zal verantwoordelijk gehouden worden voor de fouten of tekortkomingen
van zijn groep; en al wie C'hoofdman is zal verantwoordelijk gehouden worden voor de
tekortkomingen of de fouten van de hele kolonie als zodanig.
41. Wie van degenen die weet, dat wat op aarde gebonden is, ook gebonden is in de hemel, is bereid
zich aan deze hemelse wetten te binden omwille van Jehovih's koninkrijk op aarde?
42. Toen Tae dit vroeg, antwoordde de hele menigte: In naam van Jehovih verplicht ik mij hier ook
toe.
43. Tae zei: Zeg mij dan na, in Jehovih's naam:
44. In naam van Jehovih bind ik mij aan het besluit van de C'hoofdman, en ik bind mij ook aan het
besluit van de hoofdman, en ik bind mij aan de broederschap van de groepen.
45. Toen zij aldus de woorden van broederschap herhaald hadden, zei Tae: Laat de scharen zich in
een cirkel opstellen, met het gezicht naar het midden.
46. Nadat zij zich zo opgesteld hadden, ging Tae de kring rond, aan de binnenkant, met de zon mee
en schudde elk die hij voorbijging de handen, en hij zei: Welkom, mijn broeder (zuster), in de
Broederschap van de Faithists; met u ga ik het verbond aan om uw gelijke en gehoorzame dienaar te
zijn, aan wie ik mijzelf verbind in deze en in de volgende wereld, voor de verrijzenis van de mens
en de vestiging van Jehovih's koninkrijk onder de stervelingen.
47. Dan, na Tae, ging de volgende links van hem ook de kring rond, schudde de handen en
herhaalde de verbondswoorden van de broederschap.
48. En zo gingen zij door, totdat zij allemaal het Verbond van de Broederschap vervuld hadden.
49. Tae zei: Ik groet u allen onder het teken: JEHOVIH's NAAM.
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50. En zij antwoordden, op zijn aanwijzing, in het teken: VELEN IN ÉÉN.
51. De Stem sprak via Tae: Al wie, hierna, aan Mijn koninkrijk zal deelnemen, zal Mijn Verbond
herhalen en het Verbond van Mijn Broederschap, in bijzijn van de C'hoofdman en de hoofdlieden en
in bijzijn van Mijn uitverkorenen, op de wijze waarop u dit voor Mijn aangezicht en dat van Mijn
heilige engelen gedaan hebt.
DE OPRICHTING VAN DE GROEPEN

HOOFDSTUK VII
1. Terwijl het Licht van Jehovih op Tae was, zei hij: Laat de voorbeelden van Uz aan u besteed zijn.
Maar waar jullie geleerd hebben, en wat jullie je eigen hebt gemaakt, die dingen zullen jullie met
verstand aanwenden in Shalam.
2. Voor dit doel is het verstandig dat wij onze groepen aanstellen zoals het nu vereist wordt, om ze
naderhand toe te voegen als er meer nodig zijn.
3. Wat zeggen jullie nu, zullen we vandaag de groepen vaststellen?
4. Daarop spraken er verschillende personen, en de essentie van hun wijsheid was dat er moest zijn:
5. Een groep architecten;
6. Een groep kleermakers;
7. Een groep voedingsspecialisten;
8. Een groep technici;
9. Een groep fabrikanten;
10. Een groep tuinbouwkundigen;
11. Een groep landbouwkundigen;
12. Een groep plantkundigen;
13. Een groep verpleegkundigen;
14. Een groep artsen;
15. Een groep kunstenaars (beeldhouwkunst, schilderen en tuinarchitectuur);
16. Een groep musici.
17. En dit waren al de groepen die op dat moment nodig waren. Dienovereenkomstig maakte Tae
hen bekend en vroeg om vrijwilligers voor iedere groep.
18. En deze werden tot stand gebracht ofschoon, omdat er maar tweeënvijftig leden waren,
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sommigen van hen lid waren van twee of drie groepen, zodat alle plaatsen bekleed werden.
19. Terwijl het Licht nog steeds op Tae was, zei hij: Aangezien jullie de groepen samengesteld
hebben, kan elke groep nu een hoofd kiezen.
20. Nu spraken vele van hen vrijuit en zeiden: Ik wil geen roem oogsten door een hoofdman te zijn
en ik wens ook geen verantwoordelijkheid van zo'n rang.
21. Tae zei: Laat mij dan het Licht, dat op mij is, verklaren; hetgeen is dat jullie hier zijn om al wat
Jehovih je ook kan opdragen, te volbrengen met al je wijsheid en kracht.
22. Of jullie nu wel of niet tot hoofdlieden worden aangesteld; het is Jehovih's werk dat jullie hier
gaan volbrengen, zonder rekening te houden met je persoonlijk ego.
23. Het hoofdmanschap te begeren zou egoïstisch zijn; het hoofdmanschap te weigeren zou
egoïstisch zijn.
24. We kunnen het koninkrijk van de Vader niet stichten met andere leden dan degenen die zeggen,
met heel hun hart en verstand en ziel: Wat U me ook opdraagt, O Jehovih, dat zal ik doen met al
mijn wijsheid en kracht.
25. Op zo'n manier vertrouwen te hebben, is vertrouwen hebben met de praktijk; zo iemand is in
feite een Faithist.
26. Zij die tevoren gesproken hadden, gaven toe en zeiden: O Jehovih, wat heb ik gedaan? Zie, zelfs
in het begin maak ik al een fout. Laat dit een berisping voor mij zijn, O Vader, en stapelt U op me
wat U ook wilt.
27. Tae zei: Wat iemand kan doen, is wel gedaan; waarin hij faalt vanwege onvermogen, dat is niet
zijn fout, maar zijn ongeluk.
28. Zo gebeurde het dat er voor elke groep hoofden gekozen werden, mannen en vrouwen.
29. En Tae werd tot C'hoofd aangesteld. En dus reikte Tae aan ieder van de hoofdlieden een
samenvatting van zijn taak uit.

HOOFDSTUK VIII
1. Tegen het hoofd van de architectuur zei Tae: Uw taken zullen in eenheid met uw groep
plaatshebben, en wat ik tot u zeg zal ook voor hen gelden. U zult niet alleen huizen bouwen voor
Shalam, hen voorzien van geriefelijke kamers en gezonde gelegenheden, maar ook zult u onze
geadopteerde kinderen les geven met modellen en op andere wijze, over de kunst en de wetenschap
van de architectuur.
2. Als ze nog heel jong zijn zult u ze, door middel van blokken en gereedschappen, de kennis en de
maten van de bouwkunde uitleggen, wat betreft de namen en soorten ervan tot de plaats en
toepassing van muurankers, balken en daken.
3. Bovendien, zodra ze in staat zijn een potlood vast te houden, moet u ze leren schetsen te maken
van huizen en de delen ervan. En wanneer ze oud genoeg zijn om met gereedschappen om te gaan,
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moet u ze leren modellen van huizen te maken en de kracht van de benodigde onderdelen te
schatten.
4. Tegen het hoofd van de kleermakers zei Tae: Uw taken zullen in eenheid met uw groep
plaatshebben, en wat ik tegen u zeg, geldt ook voor hen. U zult niet alleen voorzien in kleding voor
Shalam, met wijsheid voor wat betreft geriefelijkheid, patroon en schoonheid, maar ook de weg
vrijmaken om deze, onze geadopteerde kinderen de kunst en het vakmanschap te leren om de
menselijke gestalte te kleden op de manier die het meest bevorderlijk is voor de gezondheid en het
gemak.
5. Als ze nog jong zijn zult u hen de kunst van het naaien en knippen bijbrengen en hen voorzien
van modellen in menselijke vorm, zodat ze alles kunnen leren, van een hoed tot een schoen voor
wat betreft de benodigde stof, de vereiste sterkte en hoe dit te bepalen.
6. Tegen het hoofd wan de voedingsspecialisten zei Tae: U en uw groep zullen een eenheid zijn; wat
ik tegen u zeg, geldt ook voor hen. U zult de voeding voor Shalam vaststellen en verzorgen; voor
wat betreft het beste plantaardige voedsel, en hoe het te bereiden en te bewaren wat er over zal
blijven.
7. Wat dit aangaat zult u de verschillende delen van het menselijk lichaam bepalen en verklaren, en
zorgen voor plantaardige elementen die geschikt zijn voor de ontwikkeling en reinheid zodat uit
deze, onze geadopteerde kinderen de beste, sterkste en gezondste mannen en vrouwen kunnen
groeien. Ook moet u geen grillen of hersenschimmen najagen; maar u moet uzelf ondersteunen met
feiten die bijeengebracht zijn van de verschillende naties van de aarde.
8. En bij de bereiding van voedsel moet u deze kinderen de kunst en de eigenschappen leren van
alle dingen die te maken hebben met voeding en dieet. En hen het bloeddorstige karakter van
vleesetende dieren en vleesetende mensen verklaren, en hen feiten en voorbeelden geven, zodat zij
in alles wat u hen leert met verstand onderricht zullen worden, en niet uit louter
verwaandheid.
9. Zo sprak Tae tegen alle hoofden en verklaarde hij ze hun rol. En nadat hij met hen persoonlijk
had gesproken, sprak hij ze gezamenlijk toe en zei:
10. Het belangrijkste van alle kennis is te leren hoe op de beste manier te leven, opdat we hier en
hiernamaals gelukkig kunnen zijn. Er is geen andere kennis die zo belangrijk is als deze.
11. Jehovih voorzag de mens niet van wol of haar of veren om zijn lichaam te bedekken; en toch
schiep Hij hem te teergevoelig om zonder bedekking te leven.
12. In de seksuele relatie kan alleen de man en de vrouw van heel de dierlijke wereld schaamte
worden aangeleerd.
13. Welk soort kleding ook de minste gedachte aan seks oproept is de meest eerbare kleding; welke
kleding ook de meest volledige en beste ontwikkeling van alle lichaamsdelen verschaft aangepast
aan het gemak voor de seizoenen, is de beste kleding.
14. Na de kleding volgt de voeding. Wat het beste is om te eten, voor de beste, meest gezonde
stoffelijke mens, en het beste voor de verstandigste, heiligste geestelijke mens, is de beste voeding.
15. Deze dingen, met de huizen om in te wonen, omvatten de belangrijkste benodigdheden voor het
stoffelijk leven van de mens.
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16. En toch, om die dingen te vervaardigen ten dienste van de mens, zijn er vele beroepen en
wetenschappen op de aarde ontwikkeld.
17. Maar kijk eens, heden heeft Jehovih ons ruimschoots voorzien. Hij heeft voor ons de naties van
de aarde opengesteld, waar we heen kunnen gaan om vele dingen te zien, speciaal wat betreft de
gewoonten en neigingen van de mens, zijn manier van leven met de voeding, kleding en huizen.
18. Welnu, jullie hebben een groots werk op je genomen; en dat is het opvoeden van deze kleintjes
volgens jullie hoogste licht.
19. Jullie hebben jezelf verplicht je eigen hoogste licht na te volgen. En je weet dat alle licht
vooruitstrevend is. Jullie kunnen geen brave burgers worden en zeggen: Ik weet genoeg!
20. Maar jullie zijn verplicht tot onderzoek. En hoe kunnen jullie dit doen zonder jezelf vertrouwd
te maken met hetgeen bewezen werd bij de andere volken?
21. In sommige landen krijgen de kinderen slaag als ze huilen; in andere landen worden ze
opgesloten; en in sommige landen huilen de kinderen helemaal niet.
22. Het hoofd van de verzorging zal deze feiten aantonen en ze zich eigen maken.
23. Op dezelfde manier zal elk hoofd zijn rol vervullen en de hoogst bewezen en mogelijke maatstaf
ontwikkelen.
24. Voor zover jullie dus je plaats vervullen, zo zal naderhand je tevredenheid en geluk zijn. Voor
zover jullie je rol verwaarlozen, zo zul je naderhand jezelf kritiseren en beschuldigen.
25. Als Faithists accepteren jullie alle mensen als engelen; stervelingen zijn gewoon nog niet verlost
e engelen.
26. Alle stervelingen bevinden zich in een embryonaal stadium, zich voorbereidend op de geboorte
(gewoonlijk genaamd de dood).
27. De hemel is er nu, en nabij, zelfs in allen die dit willen aanvaarden.
28. Kinderen kan men op jeugdige leeftijd leren dat het dienen van Jehovih geluk brengt, en het
dienen van sterfelijke inspiratie en omgeving (satan) brengt ongeluk.
29. Dus, ofschoon jullie onze kinderen leren over voeding en bouwkunde en kleding en alle andere
dingen, zul je toch maar weinig verbetering bereiken ten opzichte van Uz, tenzij jullie hen leren dat
het belangrijkste doel in het leven, de ontwikkeling van de geestelijke mens in het innerlijk behoort
te zijn.
30. Met dit systeem van opvoeding in Shalam zullen er twee afdelingen zijn, een die te maken heeft
met stoffelijke dingen en een met geestelijke dingen.

HOOFDSTUK IX
1. Tae zei: Zie, de Uziërs hebben scholen, en zij leren hun jongeren met boeken. Maar wanneer hun
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jonge mensen op die manier zijn opgeleid, wat hun hersenen betreft, staan hun handen verkeerd om
voor voedsel en kleding en woningen te zorgen.
2. Opleiding, voor wat betreft stoffelijke dingen, moet de bewerking en behandeling van stoffelijke
dingen voor nuttige doeleinden omvatten. En, de belangrijkste van alle problemen is: hoe men met
eigen handen moet zorgen voor de eerste levensbehoeften, opdat men niet afhankelijk zal zijn van
anderen.
3. Dit zal een van de eerste problemen zijn die jullie onze kinderen zullen bijbrengen.
4. Jonge kinderen stellen niet alleen vragen, maar ze willen ook illustraties, met het voorrecht om
iets voor zichzelf te proberen.
5. Hun vragen moeten worden beantwoord door hun verzorgers en leraren.
6. Het is niet toereikend voor de eisen die Jehovih aan jullie stelt, dat je zijn kinderen afscheept met
ontwijkende antwoorden, of met onbegrijpelijke verklaringen.
7. Opleiding dient vergezeld te gaan van de praktijk. Als jullie het kind bijvoorbeeld bepaalde zaden
laten zien en uitleggen wat er uit zal groeien, moet je ze planten en toelichten. En wanneer de plant
uit de grond omhoog gekomen is, moet je niet alleen zijn sterfelijkheid toelichten, maar ook het
leven erin aan de dag leggen als een manifestatie van Jehovih's Tegenwoordigheid.
8. Om het kind gewoonweg de plantkunde te leren, zonder verwijzing naar het geestelijke dat ten
grondslag ligt aan alle levende dingen, zou maar weinig resultaat hebben om de gedachten van het
kind te richten op zijn eigen leven en groei in de geest.
9. Op jonge leeftijd zullen deze kinderen op die manier aan het werk worden gezet ter voldoening
van hun eigen verlangens om iets te doen; en hun werk zal opvoedend, stoffelijk en geestelijk zijn.
10. En als ze groot genoeg zijn om met gereedschappen om te gaan, moet het hun worden
toegestaan in een beroep te werken, of in de kunst; en op al hun vragen moeten volledige en
toereikende verklaringen worden gegeven.
11. En dit zal er gebeuren in Shalam: zonder moeizame studie en zonder moeizame arbeid zullen
deze kinderen, op veertienjarige leeftijd, verstandiger en meer geleerd zijn dan de Uziërs als die
twintig zijn.
12. Want zij zullen niet beperkt worden tot één vak voor elk, of ieder één beroep, maar zij allen
zullen in grote mate alle vakken en beroepen kennen.
13. Voor plantkunde zullen ze een tuin hebben en voor sterrenkunde een observatorium; voor
scheikunde een laboratorium; voor kleding een werkplaats; voor tuinbouw en landbouw zullen ze
boomgaarden, velden en tuinen hebben.
14. Zodanig zal dus de leermethode voor onze kinderen zijn.
15. Wat nu Jehovih en Zijn scheppingen betreft, in grootsheid en volmaaktheid, dit zal het kind
altijd voor de geest gehouden worden, om zijn dankbaarheid en aanbidding te verhogen en hem te
doen verheugen in zijn eigen leven.
16. Want in al de filosofieën op de hele wereld is er niets, waarmee het persoonlijk leven en de
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gewoonten worden weerhouden van heimelijke ondeugden, behalve dan het geloof in Jehovih's oog
dat altijd op ons is.
17. Niettemin is een kind dat werd grootgebracht zonder het contact met de engelen te leren, slechts
voor de helft grootgebracht.
18. Door de feitelijke tegenwoordigheid van de engelen, en doordat de kinderen hen zien en met
hen spreken, wordt de nabijheid van de hemel tot de aarde stevig verankerd in de geest van het kind
en ziet het de bekwaamheid van de ene wereld ten opzichte van de andere.
19. Voor dit onderwijs zullen de kinderen, op jonge leeftijd, vertrouwd worden gemaakt met de
onzichtbare wereld, door de training in de halvemaan. (altaar - vert.)
20. En hun leraren zullen hen beproeven om su'is en sar'gis in hen te ontdekken; en, als ze deze
talenten aantreffen, zullen ze die opkweken in rechtvaardigheid en wijsheid voor de heerlijkheid
van de Vader.
21. En het zal gebeuren dat veel van deze kinderen niet alleen zullen zien zonder hun stoffelijke
ogen, en horen zonder hun stoffelijke oren, maar dat zij ook het adeptschap zullen bereiken.
22. En de hemelse engelen zullen neerdalen temidden van ons en verschijnen teneinde gezien te
worden, en met ons spreken teneinde gehoord te worden.
23. En vanwege zo'n buitengewoon groot licht onder ons zal niemand misleiding in praktijk
brengen; want de geest en ziel van iedereen zal worden als een open boek.
24. Dit zijn de beloften die Jehovih ons gegeven heeft; door de tekenen van de tijden zijn ze
bewezen aannemelijk te zijn. Door het geloof in Hem zullen we deze dingen waarmaken.
25. In het geloof zal Hij jullie allemaal zegenen.

HOOFDSTUK X
1. Terwijl nu de organisatie van Shalam aan de gang was, waren Tae en zijn scharen gelijktijdig aan
het werk; sommigen met huizen bouwen, sommigen met graafwerk en planten en anderen met de
grond ontdoen van stenen en rommel, terwijl de vrouwen zich met de kinderen bezighielden.
2. En het toeval wilde dat Jehovih ervoor gezorgd had, dat zich onder de scharen een flink aantal
musici, spelers en zangers bevonden, die geestelijk amusement verschaften als antwoord op de
gebeden en smekingen van degenen die de ALMACHTIGE erom verzochten.
3. Naast deze bezigheden werden aan de groepen verantwoordelijke posities toebedeeld voor de
toekomst; zodat de leden van al de groepen het nodig vonden om voor zichzelf met een speciale
opvoedingsregel te beginnen en die na te volgen, om leraren te worden.
4. Derhalve werd elke groep als een school in zijn eigen specialiteit; want al wie het op zich
genomen had volgens zijn hoogste licht te leven en te werken, was ook verplicht om de
vermeerdering van het licht toe te laten.
5. Jehovih heeft gezegd: Twee toestanden heb Ik alle mensen voor ogen gesteld: opgang en verval;
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laat geen mens stil blijven staan, want zo schiep Ik hem niet.
6. Degenen die niet willen stijgen, zullen in verval zijn; zij die geen verval wensen, laat hen niet stil
blijven staan.
7. En Ik heb aan Mijn Goden en Heren van de hemel en aan verstandige mensen op aarde de kennis
gegeven om de menigte te voorzien van iets om voortdurend mee bezig te zijn, opdat satan (het
kwaad) niet tot hun schade temidden van hen kan verschijnen.
8. Tae zei: Nu is het Kosmon; mannen en vrouwen weten uit eigen kennis een manier om te zorgen
voor zelfontwikkeling in wijsheid, deugd, waarheid en vereniging.
9. En zo was het; de scharen van Shalam waren gekozen en voorzien door Jehovih, als een
voorbeeld van zelfreinigers en zelfinstructeurs om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen.
10. Jehovih heeft gezegd: In Kosmon zal de reiniging niet komen door de doop met vuur of water.
Maar ieder zal zijn gedachten naar binnen richten, op zichzelf, om tot een voortdurende magistraat
te worden en zichzelf te oordelen over zijn gedachten, werken en gedrag.
11. Zichzelf te vervolmaken in zijn rol in het huisgezin van Mijn koninkrijk, dat is Mijn nieuwe
gebod voor Mijn uitverkorenen.
12. Want geen mens vervolmaakt zichzelf voor een volledige beloning, terwijl hij datgene ongedaan
laat wat hij gedaan zou kunnen hebben.
13. Na enige tijd deelden Tae en zijn scharen de uren van de dag in; zoveel om te werken, zoveel
om te rusten, zoveel om te studeren; het een zowel als het ander, opdat de groepen orde zouden
kennen. Niettemin werd er aan al de leden volkomen vrijheid gegeven om te komen en te gaan, te
werken of te rusten, al naar zij mochten kiezen.
14. Nu wilde het toeval dat meer dan de helft van de mensen celibatair was, en ze spraken erover en
vroegen zich af: Is het niet beter dat de leraren en verzorgsters celibatair zijn? En deze vraag
verspreidde zich door de hele kolonie, dus werd het noodzakelijk om te bepalen hoe het moest zijn.
En ofschoon de vraag op zichzelf niet zwaarwegend was, deden de hoofden van de verzorging en de
hoofden van de leraren toch een beroep op Tae, die de C'hoofdman was, teneinde overeenstemming
te bereiken in soortgelijke kwesties.
15. En het Licht van Jehovih kwam op Tae, en hij zei tegen hen: Als iemand zijn plicht verzuimde,
zou het duidelijk zijn hoe er geoordeeld zou worden omwille van de gerechtigheid. Maar omdat
jullie eerzuchtig zijn om goed werk te doen, dat vervelend is en met vele beproevingen, verdienen
jullie allemaal grote eer.
16. Omdat jullie eerzuchtig zijn om de Vader te dienen, door deze kleintjes te dienen, is jullie
streven edelmoedig. Omdat jullie bereid zijn elke voorkeur aan elkaar af te staan, zijn jullie een
voorbeeld van heiligheid.
17. De vraag die jullie gesteld hebben en die eenvoudig is: Wie kan de hoogste en beste leraar zijn
voor een weeskind, een ongehuwde die nooit een kind heeft grootgebracht, of een gehuwd persoon
die een kind heeft opgevoed, is derhalve geen vraag uit eigenbelang of zelfvoldoening, maar een
deskundige vraag.
18. Als ik in deze kwestie besluit, kijk, dan zou het zonder meer een eenmansbeslissing zijn.
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Waarom zou ik mijzelf verantwoordelijk stellen in een zaak die door jullie zelf bepaald kan
worden?
19. Nemen jullie dus voldoende de tijd om de feiten te onderzoeken zoals ze zijn aangetoond. Ga op
zoek naar getrouwde mensen die hun eigen kinderen op de juiste manier hebben opgevoed, en
vergelijk hun aantal met dat van degenen die hun kinderen op de verkeerde manier hebben
opgevoed.
20. De hoofden namen de zaak ter hand en zij bekeken niet alleen degenen in Shalam, maar ook
honderden gezinnen van de Uziërs, en ze gingen weer naar Tae om verslag uit te brengen.
21. En dit was de kern van hun verslag, namelijk: iedereen beschuldigt alle anderen ervan dat geen
van hen zijn kinderen op de juiste wijze heeft grootgebracht, maar toch schrijft elk zichzelf toe dat
hij zijn eigen kinderen op nagenoeg de juiste manier heeft grootgebracht.
22. Tae vroeg: Maar wat vonden jullie van de kinderen die zij hadden grootgebracht?
23. Zij antwoordden: Ze waren allemaal op de verkeerde manier grootgebracht. Ofschoon ze goed
genoeg waren in de ogen van hun eigen ouders, bleven ze volgens anderen onder het peil van
wijsheid of rechtvaardigheid.
24. Tae zei: Nou dan, aangezien degenen die kinderen hebben grootgebracht mislukt zijn, moeten
jullie zeker niet voor hen kiezen. De ongehuwden hebben geen fouten gemaakt, want zij hebben het
niet geprobeerd.
25. Laat dit dan onze regel en leidraad zijn: aangezien elk stoffelijk leven door ervaring in alle
dingen rijp gemaakt behoort te worden, en aangezien ongehuwden geen eigen kinderen hebben, en
aangezien deze kinderen wezen en verworpelingen zijn, laat het dan een getuigenis zijn dat Jehovih
heeft gezorgd voor de ongehuwden als plaatsvervangers voor de natuurlijke ouders.
26. Laat de verzorgsters en leraren ongehuwd zijn, zolang de kinderen nog heel jong zijn.
27. En dit werd in de praktijk ten uitvoer gebracht.

HOOFDSTUK XI
1. Jehovih begunstigde Shalam op alle manieren, meer dan mogelijk geweest zou zijn voor welk
ander volk in de wereld ook.
2. Terwijl de verzorgsters en leraren zorgdroegen voor de kinderen, zorgden de overige mensen
voor woningen, bedrijven en educatieve werkplaatsen, en ook bewerkten ze de grond en tooiden die
met velden, tuinen en boomgaarden, en met wandelpaden en terrassen.
3. Ten aanzien van de kinderen waren de tempel van Jehovih, de tempel van Apollo en de
gymnastiekschool het meest belangrijk, en toch was geen van deze gebouwen te vergelijken met die
van de Ouden.
4. Jehovih had gezegd: "Zie, de Ouden bouwden hun tempels zo duurzaam dat de nakomende
generaties de kunst van het bouwen vergaten. Het is beter dat het talent van de mens blijft, dan de
stenen en ijzeren pilaren.
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5. Daarom zult u, in Kosmon, niet onvergankelijk bouwen in stoffelijke dingen; maar veeleer voor
de opvolgende geslachten de weg openhouden om ook te bouwen"
6. De tempel van Jehovih, die bestemd was voor de openbare eredienst op elke zevende dag van de
week, was voorzien van fonteinen in het noordoosten en het zuidwesten, en de vier lichten van het
vierkant, en de vier donkere hoeken van het kwaad en de verleiding, en een troon van licht in het
oosten, met gongs voor de tijd, een gau en een heilig wiel. Op het plafond stonden de sterren en
planeten afgebeeld, met daar tussenin de plateaus van de hemelse koninkrijken. Het oosten werd
gesierd door de opgaande zon, het zuiden door de middagzon en het westen door de ondergaande
zon. Het noorden werd gesierd door de poolster en het noorderlicht. De gordel van de zodiak,
roomgeel gekleurd, liep dwars over het plafond en vervaagde langs de oostelijke en westelijke
muren. Op de zuidelijke muur bevond zich de winding en baan van de grote slang (zonnestelsel)
vanaf de tijd van de Arc van Bon (van Mozes, Capilya en Chine ) tot aan de Arc van Kosmon, in de
etherische hemelen. De vier lichten waren voorzien van goudkleurige vlaggen, bevestigd aan
zilverkleurige stokken die naar het altaar van het verbond gericht stonden; en dit was de plaats waar
Tae stond, tussen de horens van de halvemaan, toen zij op de eerste dag het verbond gesloten
hadden. En op de plaats van de halvemaan, waar de eenenvijftig stond, was een stenen halvemaan
geplaatst die was voorzien van zitplaatsen en poorten voor de achtereenvolgende verbintenissen aan
Jehovih's koninkrijk. De buitenzijde van de tempel was van hout en werd omringd door van
inheemse bomen vervaardigde palen, met een dak van cement er bovenop.
7. Toen de tempel voltooid was, zei Tae: Wie anders dan de Goden zouden zoiets moois gemaakt
kunnen hebben met zulk goedkoop materiaal! En als hij binnen twee generaties te gronde gaat,
zullen de mensen er twee dingen bij winnen: de derde generatie kan een andere bouwen; en
bovendien zullen we op de aarde geen tempel nagelaten hebben die ons voor de tijd van meer dan
twee generaties uit de hogere hemelen zal terugroepen, om te zorgen voor de stervelingen die ons
zouden kunnen bejubelen.
8. Ten aanzien van de eredienst in de tempel had Jehovih gezegd:
9. Terwijl Ik in de oude tijden voor een prediker zorgde die bij het altaar in het oosten stond en tot
de menigte sprak, zal Ik in Kosmon de menigte voor Mijn altaar een verslag geven over hun
vervulling van Mijn geboden, en Mijn C'hoofdman zal antwoorden in Mijn naam.
10. En zodanig was het inderdaad; in plaats van een prediker die de mensen aanklaagde vanwege
hun zonden, was het een plaats waar de mensen in blijdschap hun lof en dank betuigden aan
Jehovih, met gezangen en lofliederen, met smekingen in Jehovih's naam voor de Uziërs, om de
lessen van het nieuwe koninkrijk te leren.
11. En het geschiedde dat de Uziërs kwamen en luisterden, en toekeken, en onderzochten, en ze
vroegen:
12. Waarom werd dit niet eerder geprobeerd? Een volk zonder leider!
13. En terwijl zij erover nadachten, keken zij naar de weiden en grasvelden, de boomgaarden en
broeikassen en de overvloedig bloeiende velden en ze zeiden: Is dat niet de hof van het paradijs?
14. De tempel van Apollo was bestemd voor muziek, dans, ritmische bewegingen,
inwijdingsoptochten, riten en ceremoniën van amusement. Het interieur was afgewerkt met
illustraties van verhoudingen en figuren van symmetrie en schoonheid. De decoraties vertoonden
houdingen, poses en groeperingen. Op de oostelijke top stond een figuratieve afbeelding van de
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God Apollo met zijn hemelse scharen, in voorbije tijden afdalend naar de lagere hemelen, op de
aarde neerziend naar een groep Druks (misvormde stervelingen) met lange armen, die op hun
hurken zaten. Apollo beeldde, aan de hand van een goedgevormd model, aan zijn engelen uit hoe de
Druks van de aarde veranderd moesten worden tot welgeschapen en mooi gevormde mensen.
15. In zijn uitwendige structuur vertoonde de tempel van Apollo een combinatie van zo'n duizend
architectonische ontwerpen, gewelven, krommingen, kolommen, pilaren enzovoort. En toch was dit
geheel vervaardigd van de bomen uit het bos van Shalam, en zonder kosten.
16. Ernaast stond het gymnastiekgebouw, met daarin twee zwembaden en honderd eenpersoons
badkamers.
17. Hier bevonden zich allerlei plaatsen om de werking van de spieren te ontwikkelen, met
schommels, koorden om op te lopen, plaatsen om te springen, plaatsen om te buitelen en te
klimmen. Dit stond onder leiding van de artsengroep. De tempel van Apollo stond onder leiding van
de groep musici. De tempel van Jehovih stond onder leiding van de C'hoofdman en zijn groep van
hoofden.
18. Behalve dit alles waren er het huis van de architectuur, het huis van de werktuigbouwkunde, het
huis van de tuinbouw, dat grensde aan de broeikassen in het noorden en westen. Hierin werden alle
soorten vruchten en gewassen voor de voeding geteeld, en vele prachtige bloemen, die het hele jaar
door overvloedig bloeiden.
19. Vervolgens het huis van de landbouwkunde; dan de werkplaatsen voor hoeden, kleding,
schoenen, messen en scharen en, in feite, alle denkbare plaatsen die de mens verlangt.
20. En niet het minst belangrijk van alles was het huis voor de Verzorging.
21. Dit vormde het hart van de hele kolonie, hier bevonden zich de wezen en verworpelingen die bij
de Uziërs vandaan waren gehaald.
22. Sinds het begin van de bewoning van Shalam had de Stem er voortdurend bij Tae en Es op
aangedrongen om het aantal kinderen voor de kolonie constant te vermeerderen.
23. De Stem had gezegd: Geef uw mensen in overvloed te doen. Houd de verzorgsters bezig; geef
ze weinig te treuren dat ze uit Egypte (Uz) gekomen zijn; houd ze aan het werk; houd ze aan de
riten en ceremoniën.
24. Daarop zei Tae tegen Es: Neem een van de vrouwen met u mee en ga terug naar Uz; breng meer
kinderen bijeen.
25. En opdat jullie gekend en gerespecteerd zullen worden door de Uziërs wat betreft jullie
bezigheden, gaan jullie in gewone zwarte kleding, zonder er vreemd uit te zien, en ik zal aan ieder
van jullie een houten triangel geven die aan een koord rond de hals zal hangen; want dit is het
symbool van de aarde, de hemel en de geest, de drie entiteiten die het universum vormen en het
zinnebeeld zijn van Jehovih.
26. Dus nam Es Hamarias mee, een jonge vrouw uit Thessagowan, en ze gingen terug naar Uz en
verzamelden de dakloze kinderen in de steden en brachten ze naar Shalam.
27. En zodoende brachten ze elk jaar zo'n twintig tot vijftig extra kinderen binnen en adopteerden ze
in de verzorgingsplaatsen.
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28. Zodat er na enige jaren meer dan duizend weeskinderen in de kolonie waren.
29. Nu wilde het toeval, in het tweede jaar van Shalam, dat er een ziekte uitbrak bij de koeien, en de
artsen verboden dat de baby's met melk werden gevoed.
30. Dus zaten ze enige dagen in verlegenheid hoe ze de kinderen moesten onderhouden, totdat er in
andere melk voorzien kon worden.
31. En een zekere Abbayith, een oudere vrouw, zei tegen hen: Waarom maken jullie je zorgen? Kijk
eens, de maïs is rijp, ga het oogsten, pers de melk eruit en kook het, en geef het aan de baby's; want
dit is ook goede melk.
32. Dus oogstten ze de maïs, schrapten het af en persten de melk eruit, en nadat het een beetje
gekookt had, bleek het een uitstekende voeding te zijn voor de kinderen.
33. Zo werd er kunstmatige melk ontdekt, net als het tot op vandaag in flessen gedaan en verkocht
wordt. En ook maakten de scheikundigen wateraftreksels van gladde iepenschors, en van vlaszaad,
gecombineerd met rijstemelk en dit zorgde ook voor een uitstekende vloeibare voeding voor
kinderen.
34. Jehovih had gezegd: Of de mens nu vlees of melk of kaas als voedsel gebruikt, in de kruiden en
planten en bomen die Ik schiep, gaf Ik dezelfde dingen. Laat de mens ze ontdekken en de vruchten
van Mijn uitvindingen begrijpen.

HOOFDSTUK XII
1. Es, de hoofdverzorgster, had gezegd: Ik moet u vertellen van het wonderbaarlijke Licht van
Jehovih, dat altijd tot ons komt in tijden van nood. Zelfs op het ogenblik dat we de wanhoop nabij
zijn, zorgt Zijn Licht voor ons.
2. Ik had op me genomen heel veel baby's de fles te geven, meer dan voor één vrouw mogelijk was
om te doen, en ik nam er één tegelijk op schoot, maar ik kon er niet op tijd mee klaar komen. Zo
had ik ook waargenomen dat baby's door iemand op de arm gehouden moesten worden en dat als ze
huilden, ze opgenomen moesten worden, rechtop gehouden, en afgeleid door met ze te lopen of ze
heen en weer te wiegen.
3. Om deze dingen met zoveel baby's te doen, was niet mogelijk voor één verzorgster; dus, nadat ik
om kracht en licht had gebeden voor wat er het beste gedaan kon worden, kwam de Stem tot mij,
duidelijk, alsof ik in een boek had gelezen, en zei:
4. Mijn Dochter, waarom dwarsboomt u de weg van Mijn scheppingen? Als Ik Mijn kleintjes
ontworpen had om rechtop te gaan, had Ik gezorgd dat er een manier voor hen was.
5. U moet hen toestaan te liggen en zich om te rollen. Ook moet u ze niet belemmeren met kussens.
Sta hen toe zich te oefenen door op hun eigen manier te kruipen.
6. En wanneer voor hen de geschikte tijd komt om rechtop te gaan staan en te springen, zal Ik met
hen zijn.
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7. Es zei: Welnu, daarop begon ik met een nieuw systeem. Ik trachtte niet alleen mijzelf te leren
kennen, maar ook deze kleintjes te ontwikkelen. En toen ik de kussens weghaalde en hen
dubbelgevouwen dekens gaf om op te liggen, en de kans gaf om zich te oefenen door om en om te
rollen, wel, toen namen ze dagelijks toe in kracht, en niet alleen hielden ze spoedig op met huilen,
maar ze gingen liedjes zingen (voor mij waren het liedjes) en lachen en zich vermaken met hun
handen en tenen en met wat ze maar te pakken konden krijgen.
8. Vanuit dit kleine licht, door de wet van ontwikkeling toe te passen op kleine kinderen, legde ik
mijzelf erop toe hen te doen begrijpen dat ze zelf voor afleiding moesten zorgen, zonder afhankelijk
te zijn van hun verzorgsters. Want veel van de weeskinderen die we gekregen hadden, waren kleine
tirannen die door eerdere verzorgsters verwend waren, en ze schreeuwden voortdurend, om door
iemand rondgedragen en vermaakt te worden.
9. Welnu, daarom merkte ik dat Jehovih meer van me verlangde dan deze kleintjes enkel maar te
voeden en te verschonen; de gevoelens van de verwende kinderen moesten omgevormd worden; ze
moesten gaan begrijpen dat niemand een slaaf van hen was; en bovendien, dat ze zelf geduld,
zachtmoedigheid en liefde moesten aankweken, als betere eigenschappen dan prikkelbaarheid en
dwingelandij.
10. Want, laat niemand zich erover verbazen, dat zelfs baby's zo verwend kunnen worden dat ze
denken een autoriteit te zijn, met de macht om gehoorzaamheid te eisen van de volwassenen. En op
jonge leeftijd ontdekken ze al dat, door uiting te geven aan kribbigheid en woede, het de
verzorgsters ertoe brengt hen van dienst te zijn.
11. En ik zag ook dat sommigen, zelfs degenen die alleen maar hun hoofd op konden tillen, jaloers
werden als ze niet het eerst gevoed of gewassen werden, en mijn onachtzaamheid beantwoordden
met een vreselijk gekrijs.
12. Nu gebeurde het dat, toen ik stopte met hen op te nemen om hen te voeden, en de
kussensteuntjes weghaalde, en ik ze allemaal precies eender neerlegde en ze op dezelfde tijd te eten
gaf ( overeenkomstig hun groepen), ik hen niet alleen een betere stoffelijke ontwikkeling bezorgd
had, maar ook een betere geestelijke ontwikkeling.
13. Degenen die kribbig en jaloers geweest waren, stopten met hun vroegere gewoonten en
begonnen met eerbied naar de andere baby's te kijken en rolden zich naar hen toe.
14. Er gingen maar enige maanden voorbij totdat ze belang in elkaar gingen stellen, hun voeten en
handen onderzochten, en klaarblijkelijk probeerden te begrijpen wie ze waren en waar zij vandaan
kwamen. En ook zagen zij in elkaar een voorstelling van zichzelf, een kameraadschap aanvoelend
die van weergaloze schoonheid was.

HOOFDSTUK XIII
1. Tae zei: Nooit eerder groeiden er zulke eerlijke en flinke kinderen op als die van Shalam.
2. En zo was het ook. En bovendien waren ze van alle kleurschakeringen en van alle naties en
volkeren op de aarde afkomstig.
3. En ze werden vanaf het eerste begin aan een vaste tijd gewend en gedisciplineerd; een tijd om
gevoed te worden, een tijd om te baden, een tijd om te kleden en een tijd om te gaan slapen.
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4. Behalve deze tijden voorzagen de verzorgsters hen tweemaal per dag van muziek, en op
regelmatige uren. En veel van de kinderen begonnen te zingen en de maat te slaan op de muziek,
nog voor ze konden staan.
5. En zodra de kinderen in staat waren om te lopen, voorzagen de verzorgsters hen, in de optocht,
van muziek bij hun voetstappen; en ook hier werd een tijd voor gereserveerd.
6. Spoedig hierna kregen ze eenvoudige, ritmische lichaamsoefeningen; en na verloop van tijd
hierna de eigenlijke ritmische oefeningen, voor de ontwikkeling van de ledematen.
7. Zo werden ze getraind om de maat te houden in de muziek; zich rechtop te houden; de
bewegingen van hun voeten, handen en armen te beheersen, en ook om het volledig gebruik van
hun gewrichten tot ontwikkeling te brengen. En hen werden de namen van de beenderen,
gewrichten en spieren geleerd, door de woorden te herhalen op de maat van de muziek, met liederen
en rijmen.
8. Groot was het genoegen en de belangstelling die de kleintjes hadden in deze oefeningen; en het
gebeurde dat, zelfs terwijl ze nog weinig meer waren dan baby's, ze zich de namen en het gebruik
van de beenderen en spieren van het lichaam hadden eigengemaakt.
9. En ze werden aan een vaste tijd gewend en beperkt in de oefeningen, die waren aangepast aan de
meest fijngevoelige en tengere, en aan de meest robuuste; en ieder leerde gewoonweg door
vermaak, en niet door gepraat of arbeid.
10. Daarna werd hen geleerd te marcheren, langzaam en snel, zelfs hollend op de maat van de
muziek; en daarna eenvoudige toernooien.
11. De eenvoudige toernooien behelsden spelen van jagen en achtervolgen; sommigen van hen
speelden de rol van vossen of wolven en anderen de rol van jagers. Maar aan al deze spelen namen
de leraren en musici deel, aanwijzend en waarschuwend, behoedend en de spelen overziend en de
kleintjes de eenheid lerend van leraren en leerlingen. Ze leerden de sterkere kinderen om oplettend
en vriendelijk te zijn jegens de zwakkeren, hen toelichtend hoe Jehovih hen allen als broeders en
zusters had geschapen.
12. Es zei: "Nooit werd ik zo terechtgewezen als nu, voor de tekortkomingen van mijn vroegere
leven, en voor mijn geloof in de verdorvenheid van de mens, toen deze kleintjes de liefde en de
eerbied voor elkaar aan de dag legden, alsof zij werkelijk door de hemelse engelen waren verwekt.
Zij waren als kleine heiligen, en veel eerder een les voor hun leraren over de heerlijke schepping
van Jehovih, dan de leraren voor hen waren over de wijsheid van de mens"
13. Bij hun eerste lessen over de arbeid waren er ook die in de tuinen en ze leerden hen hoe ze
moesten planten; ze leerden hen de namen van de zaden, de bloemen, de planten, de bomen en al de
groeiende dingen; ze legden hen uit hoe Jehovih, door Zijn Eeuwige Tegenwoordigheid, leven,
groei en vorm schenkt aan alle dingen.
14. En zij luisterden, letten op en trachtten met plezier een handje te helpen om wat werk te doen.
15. Welnu, het begin van de arbeid met hen was ook het begin van de tijden en seizoenen voor
recreatie (spelen), hetgeen gedurende de eerste zes jaar het voornaamste deel van de dag besloeg.
En ook kregen zij elke dag een paar minuten lang les in schilderen of tekenen, of een demonstratie
met blokken, koorden, vierkanten en hoeken.
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16. Op zesjarige leeftijd werden zij aangenomen als leerlingen voor het werk, dagelijks een half uur
wijdend aan breien, naaien of werken met gereedschappen, en ze kregen de kans om hun
geschiktheid te tonen.
17. Ook werd hen op zesjarige leeftijd geleerd om een avond in de week gedurende een half uur in
de heilige cirkel plaats te nemen voor het samenkomen met de engelen, opdat zij met de engelen
vertrouwd konden raken, hen konden zien en hen konden horen spreken over hemelse dingen. Hier
werd hen geleerd gezamenlijk te bidden, en de orde van lof aan Jehovih en Zijn scheppingen.
18. En de engelen verschenen bij hen, vaak droegen ze hen in hun armen en toonden op andere
manieren het tastbare van de aanwezigheid van de geesten der doden.
19. En de kinderen waren verrukt en riepen dikwijls hun dank uit aan Jehovih en loofden Hem om
Zijn eeuwige hemelen.
20. Het was nu ook de tijd waarop veel van hen su'is gingen tonen en in staat waren de engelen te
zien en te horen terwijl ze in normale toestand waren, en ook zagen en hoorden ze stoffelijke dingen
die mijlen ver weg waren, en zonder hun stoffelijke ogen en oren.

HOOFDSTUK XIV
7)
1. Hier volgt dan de manier waarop ze met de engelen samenkwamen, namelijk: De heilige cirkels
bestonden uit zesenzestig kinderen, zeven leraren en een hoofdvrouw.
2. De hoofdvrouw zat in het midden en stelde het Licht voor, de woorden van Jehovih of Zijn
Afgezanten herhalend. En de antwoorden kwamen van de kinderen en van de engelen, en veel ervan
ging op deze manier, namelijk:
3. Hoofdvrouw: Ik ben het Licht en het Leven; Mijn scheppingen zijn voor de vreugde en de
heerlijkheid van Mijn Zoons en Dochters.
4. Antwoord: Jehovih is Al Licht; dat Zijn Zoons en Dochters zich in Hem mogen verheugen.
5. Verkondig Hem met grote vreugde; juich met blijdschap in het huis van de ALMACHTIGE!
6. H.: Om hen de heerlijkheid van Mijn liefde te tonen, en de uitgestrekte gebieden die Ik schiep als
hun eeuwige erfgoed, zend Ik Mijn heilige engelen vanuit Mijn koninkrijken in de hoge.
7. A.: Wie kan de vindingrijkheid van Jehovih doorgronden, en het fundament van Zijn liefde! Hij
zorgde ervoor dat Zijn heilige engelen omlaag kwamen uit de ruimte, het licht en de vreugde van
Zijn eeuwige hemelen.
8. Hij vormde een manier voor de ziel van de mens om eeuwig te leven; vanuit de rustplaats van de
geesten der doden brengt Hij hen in de Stem van Zijn liefde.
9. H.: Ik heb de dood zegevierend opzij gezet; de pijn van het scheiden, tussen de levenden en de
doden heb Ik overbrugd met Mijn eigen hand, voor de vreugde van Mijn uitverkorenen.
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10. A.: Groter dan het leven, groter dan de dood is de ALMACHTIGE; met Zijn eigen hand gaat Hij
ermee om als speelgoed; met Zijn adem blaast Hij alle verschrikkingen weg.
11. Hij voorziet ons van een leven op de aarde om aardse dingen te leren; de dood was Zijn vinding
om ons aan te passen aan Zijn onvergankelijke hemelen.
12. Jehovih zij de heerlijkheid in de hoge; heerlijkheid geldt Zijn geliefde engelen, die komen om
ons te zegenen.
13. Zing tot de ALMACHTIGE, O jullie kleinen; Zijn oog waakt over je; zijn hand reikt tot de
uiterste plaatsen.
14. H.: De aarde is Mijn paradijs; de liederen van Mijn geliefden reiken omhoog tot in Mijn
koninkrijk in het uitspansel.
15. A.: Verkondig de Schepper tot aan de einden van de wereld; aan Zijn kinderen gaf Hij de aarde
als een paradijs.
16. Zing een lied van blijdschap voor de ALMACHTIGE; met de harp en de hoorn, en met de
stemmen van Zijn beminden, verkondig de lof tot in eeuwigheid!
17. Laten we Hem loven, laten we Hem aanbidden; de ALMACHTIGE heeft ons geliefden op de
aarde en in de hemel gegeven.
18. Juich Hem toe in liefde; wees openhartig tegen de ALMACHTIGE; Hij antwoordt met fraaie
velden en overvloedige oogsten. Hij vervult de lucht met zoete geuren; de kleuren van de velden en
de bossen vormen de verslagen van Zijn bedrevenheid.
19. Tijdens het reciteren kwamen de engelen en deden hoorbaar mee met het antwoorden, en
dikwijls namen zij de gelijkenis van stoffelijke gestalten aan en wandelden binnen en buiten de
heilige cirkel, en nu en dan spraken ze enige woorden ter begroeting en uit vreugde in Jehovih's
naam.

HOOFDSTUK XV
1. Op zesjarige leeftijd werden de kinderen toegelaten tot de oratoriumschool, en ook kregen ze de
tekenen en de gratiën van de ongesproken woorden door middel van gebaren. En nu begonnen ze
deel te nemen aan toneelwerken en operavoorstellingen.
2. Voor dit doel waren deze twee huizen voorzien van engelkamers die grensden aan het toneel, en
tijdens de opvoeringen kwamen de engelen in sar'gis en namen ook deel aan de opera's, terwijl ze
opstegen en neerdaalden voor het publiek en hoorbaar zongen en spraken, zodat allen hen konden
horen.
3. Veel van de spelen en opera's werden gecomponeerd en voorbereid door de engelen, die ook
aanwijzingen gaven hoe de stukken op het toneel gebracht moesten worden. En in sommige stukken
waren er meer dan driehonderd artiesten, uit kinderen en engelen samengesteld, tegelijk op het
toneel.
4. In plaats van de rauwe en luid klinkende hoorns en afschuwelijke instrumenten zoals ze gebruikt
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worden door de Uziërs in hun opera's, was de opera hier voorzien van een krachtig orgel en van
fijngevoelige en zoet gestemde instrumenten, zodat het meest beschaafde gehoor niet geschokt of
gepijnigd werd door een of ander ruw of walglijk geluid, zo gebruikelijk in de Uzische orkesten.
5. Wat nu de spelen betreft, hetzij in de opera of in het theater, die wisselden op de verschillende
avonden: of aangepast aan jonge kinderen, of aan oudere kinderen of aan volwassenen. Maar voor
het grootste deel behoorden de spelen en opera's bij uitbeeldingen die een leven op aarde en een
binnengaan in de lagere hemelen behelsden, en ze toonden ook de rol die de engelen van reinheid
spelen in het echte leven, waar ze de stervelingen beschermen en raad geven, door inspiratie, voor
rechtvaardigheid, en ze toonden tevens hoe druja's de stervelingen inspireren tot sensuele dingen en
tot boosaardigheid.
6. Zodat de aanwezigheid van de engelen bij de spelen vereist werd, om hun rol toe te lichten in de
aangelegenheden van stervelingen; en ieder spel werd gevormd tot een les en vermaning over het
leven, zo eenvoudig dat een kind het kon begrijpen en de aanwijzingen kon toepassen op zijn eigen
ziel.
7. Hierin lag dus het verschil tussen de spelen en opera's in Shalam, vergeleken met de spelen en
opera's bij de Uziërs: bij hen zijn ze van toepassing op het leven en de avonturen van de
stervelingen, en op de geschiedenissen van sterfelijke zaken en gebeurtenissen die gewikkeld zijn in
onverklaarbare oorzaken; maar de spelen en opera's bij de Faithists in Shalam illustreerden dezelfde
dingen, met het tonen van de oorzaken waardoor de stervelingen beheerst en geleid worden door de
aanwezigheid van geesten.
8. Als het bijvoorbeeld nodig was om een dronkaard op het toneel te vertonen, werd er ook getoond
hoe de dronkaard werd omringd door donkere geesten (druja's), die hem tot zijn handelwijze
inspireerden; en ook werd de strijd getoond van zijn beschermengelen om hem te redden, zodat te
zien was dat de keus bij hemzelf lag, wie hij wilde dienen, satan of Jehovih.
9. In de eenvoudige spelen, waar de kinderen hun eerste rol in speelden, werden zij zonder boeken
onderwezen, door hun leraren na te zeggen.
10. En hier was een nieuwe school die niet bekend was bij de Uziërs, namelijk leren door gesproken
woorden te herhalen. Eerst oefenden zij met een half dozijn woorden, dan met een dozijn woorden,
daarna met twee dozijn, vervolgens vier dozijn, enzovoorts. En het gebeurde, na een poosje, dat
veel
van de kinderen hele hoofdstukken konden nazeggen, door de gesproken woorden gewoonweg
eenmaal te herhalen.
11. Tae zei: Hier begon zich voor het eerst die helderheid van geest te manifesteren die voortkomt
uit een plantaardig dieet, hetgeen volkomen onbekend was en is onder de Uziërs.
12. Tae zei: En Jehovih zegende onze kinderen nog meer in su'is, zodat veel van hen die nog niet
geleerd hadden om te leren, een hand op een gedrukte pagina konden leggen en die woord voor
woord konden opzeggen.
13. Tae zei: En hun kleine speelmakkers, die hen hoorden, konden dezelfde dingen nazeggen. En
sommigen van hen hielden een gesloten brief in de handen en lazen hem woord voor woord; zodat
huichelarij en heimelijkheid tot een klucht geworden waren voor Jehovih's kinderen.
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HOOFDSTUK XVI
1. Jehovih had gezegd: "Laat de werkzaamheden voor Mijn kleinen geleidelijk toenemen; een half
uur per dag op zesjarige leeftijd; een uur per dag als ze acht jaar zijn, twee uur als ze twaalf zijn, en
drie uur als ze veertien zijn.
2. Niettemin moet u dit matigen in overeenstemming met hun kracht en karakter en het werk op
zich tot een aangenaam tijdverdrijf maken"
3. En zo ging het; alle bezigheden waren als een overgang van het ene vermaak in het andere. En zo
groot was hun vermogen om alle dingen te begrijpen, dat ze op de leeftijd van veertien jaar alle
ambachten en beroepen meester waren.
4. En, van de eerste duizend kinderen die veertien jaar oud werden, kon er bijna geen één worden
aangetroffen die geen meester was over de tuinbouw, de landbouw (met plantkunde), machinebouw,
landmeten, tuinarchitectuur, bouwkunde en algemene werktuigkunde. Ze wisten hoe ze schoenen,
hoeden en kleding moesten maken (ook het spinnen en het weven van stof); het berekenen van
muziekinstrumenten; en ook waren zij musici.
5. Tae zei: Ofschoon het hen ontbrak aan de leeftijd en kracht van volwassen mannen en vrouwen,
hadden ze toch een praktische kennis verworven zoals geen enkele volwassene op heel de wereld
ooit gekend had. Er was nauwelijks iets bekend dat zij niet konden maken of beschrijven hoe het
gemaakt moest worden.
6. En tot nog toe was hen, in alle dingen, bijna niets geleerd door middel van boeken, maar door
praktische waarneming en door toelichting en reële afmetingen.
7. Jehovih heeft gezegd: Door Mijn geest breng Ik de kinderen ertoe om vragen te stellen; geeft u
hen antwoord, en zij zullen als Goden worden. Want dit is een deur die Ik met Mijn eigen hand
opende; al wie hen geen antwoord geeft, sluit de deur voor kennis en mishandelt Mijn geliefden.
8. Tae zei: Bij alles dat onze kinderen wisten, berispten we steeds onszelf omdat we niet half de
vragen die zij ons hadden gesteld, beantwoord hadden.
9. Ook werden zij, vanaf twaalf tot veertien jaar, ingewijd in de religieuze riten en ceremoniën van
de Ouden, op de manier zoals in het Boek van Saphah uiteengezet wordt, met de verklaringen van
de tekenen, symbolen, zinnebeelden en de heilige werktuigen; met de rangen van Goden, Heren en
verlossers en aartsengelen; met de indelingen van de hogere en lagere hemelen; met de eerste,
tweede en derde verrijzenissen in atmosferea, zoals uiteengezet in het Boek van Ben; en met de
kosmogonie van de stoffelijke werelden; de positie en de baan van het zonnestelsel; met de
feitelijke waarnemingen van de sterren, planeten en satellieten, met hun tijden en perioden, zoals
vermeld in het Boek van Kosmogonie en Profetie.
10. En zij konden de sterrenbeelden aanwijzen; de afstanden en omwentelingen van de planeten
beschrijven; de zodiak, de poollichten en de toepassing van telescopen en het spectrum verklaren.
En toch was geen van hen het moe of beu geworden om al deze dingen te leren.

HOOFDSTUK XVII
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1. De Stem kwam tot Tae en zei: Het veertiende jaar is Mijn jaar. Zie, de oogst van Mijn werkers,
die voor het eerst uit Uz kwamen, is rijp voor verlossing.
2. In de hemelen van Mijn Goden schenk Ik hen ook een tijd om te werken; en wanneer hun
engelscharen gereed zijn voor een nieuwe verrijzenis naar een hogere hemel, kom Ik en verlos hen.
3. Veertien jaar lang hebben u en uw scharen met Mijn kinderen gewerkt; degenen die Ik in uw
hoede gaf, hebben voorspoed gekregen en zullen nu geëmancipeerd worden, en u zult ook
geëmancipeerd worden van alle verdere verantwoordelijkheid over hen, behalve van een zodanige
als die welke u zelf op u zou kunnen nemen.
4. Roep ze bijeen, oud en jong! en vervul Mijn geboden aan hen met de gepaste riten en
ceremoniën, en schenk Mijn kinderen de titels van bruiden en bruidegoms van de vrijheid.
5. Dus stelde Tae een dag van emancipatie vast en hij liet het afkondigen voor alle mensen van de
kolonie.
6. En, op de genoemde dag, kwamen er in de tempel van Jehovih duizend kinderen die de leeftijd
van veertien jaar bereikt hadden. En zij werden in het wit gekleed, jongens en meisjes met het hoofd
onbedekt en elk droeg een acaciatakje, en zij kwamen twee aan twee binnen vanaf de westzijde,
maar scheidden zich één voor één aan elke kant tot er een halvemaan gevormd was, met de horens
naar het oosten.
7. De tweeënvijftig stichters zaten in het oosten en bevonden zich zodoende tussen de horens van de
halvemaan in, en zij waren in het zwart gekleed, met een witte voorschoot en de mannen droegen
een Zarathoestrische hoed 8) en de vrouwen een hemelsblauwe halvemaan op het hoofd.
8. Achter de stichters waren nog eens duizend kinderen van jongere leeftijd opgesteld en zij droegen
de bloemkransen die bestemd waren voor de bruiden en bruidegoms van de vrijheid.
9. Maar in het midden van de halvemaan stond Es, met bet gelaat naar het oosten. Rond de
halvemaan stond de eerstvolgende jongere klasse van duizend kinderen opgesteld. En, achter hen,
bevonden zich de leden van Shalam; en achter hen bevonden zich de Uziërs die op bezoek waren.
10. In het noorden en zuiden stonden de musici opgesteld, en tussen hen en de horens van de
halvemaan, aan de buitenzijde, bevonden zich de maarschalken van Shalam.
11. Tae vertegenwoordigde de Stem van Jehovih, en Es de stem van de jonge bruiden en
bruidegoms die samen met haar zouden spreken. Na gebed en gepaste muziek.
12. Tae zei: In de naam van Jehovih en door Zijn Licht op mij, verklaar ik de plaats van het Heilige
Verbond geopend voor de stem van de stervelingen. Wie kent hier de tijden van Jehovih, en de dag
en het jaar in de plaats van Zijn koninkrijk?
13. Es en de bruiden en bruidegoms van de vrijheid: In Jehovih's naam, gegroet vanuit het westen.
Zie, dit is de dag van vrijheid van de bruiden en bruidegoms. Wij staan voor u en uw scharen om
met onze liefde te antwoorden voor de weldaden die u ons geschonken hebt in het koninkrijk van de
Vader. Wij brengen u acaciatwijgen als een gedachtenis aan het eeuwige leven dat u ons getoond
hebt.
14. Tae zei: Het oosten antwoordt in liefde en verdriet, maar ontvangt uw aandenken met grote
vreugde.
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15. Es: Voor het aangezicht van de ALMACHTIGE bewegen alle dingen zich voorwaarts; wij
buigen ons eerbiedig neer voor Zijn besluiten.
16. Tae: Zijn jullie niet tevreden?
17. Es: We zijn meer dan tevreden met de liefde en de zegeningen die we ontvangen hebben.
18. Wij waren zonder vader en moeder; en u nam ons op en voedde en kleedde ons. Maar, groter
dan dit alles, hebt u ons geleerd u lief te hebben en te eren in de naam van onze Vader.
19. Tae: Wij deden onze plicht, maar Jehovih heeft ons met liefde beantwoord. Wij troffen jullie
hulpeloos aan, zonder iemand die voor jullie zorgde of jullie voor de ondergang behoedde. Wij
brachten jullie hierheen en zorgden voor jullie zonder geld en zonder hoop op beloning.
20. Es: Maar u hebt ons verplicht; hoe kunnen we u ooit terugbetalen? Niemand kan de volheid van
onze dankbaarheid kennen.
21. Tae: Wij hebben jullie gadegeslagen van voordat jullie rechtop konden staan; elk stapje van
jullie is voor ons zowel een verantwoordelijkheid als een vreugde geweest. O, waarom willen jullie
ons verlaten? Wie kent de liefde van de bejaarden voor de jongeren, die zij van dag tot dag hebben
gadegeslagen?
22. Es: We willen u niet verlaten; maar kijk, we zijn niet langer kleine kinderen. We zijn sterk en
ontwikkeld.
23. Zoals u ons gered hebt, zo laat u ons er nu op uit trekken om anderen te redden naar ons
vermogen. Wie kan de ouderen leren dat degenen die zij hebben grootgebracht niet altijd baby's
blijven? O, geef ons onze vrijheid! Kijk, wij zijn gekleed als bruiden en bruidegoms!
24. Tae: En jullie loslaten zonder dat er iemand over je waakt en je zegent?
25. Es: Jehovih zal de rechtvaardigen die Hem dienen behoeden en zegenen. Wij behoren Hem toe!
26. Tae: Wie is Jehovih? En waar is Hij?
27. Es: Hij is het Leven en de Kennis. Die overal tegenwoordig is, de Al Persoon, die ons levend
schiep. Die, door te geven, alle dingen schiep. Hij is ons schild.
28. Tae: Aangezien jullie in Jehovih geloven is het goed; maar jullie hebben ons gebonden door je
liefde. Wat gebonden is op aarde, zal gebonden blijven in de hemel. Ofschoon we jullie formeel de
vrijheid geven, zullen onze harten altijd in liefde naar jullie uitgaan.
29. Ofschoon we jullie hier op aarde emanciperen, worden we oud; denk daar aan. Binnenkort
zullen we onze vaders in de hemel gezelschap gaan houden. Waarheen we gaan, zullen we weer
gereed voor jullie zijn.
30. En, wanneer jullie een poosje bij ons terugkomen, zullen we weer een tijdlang verder gaan.
31. Es: O Jehovih, houdt U ons altijd rein en wijs, opdat Uw scharen deze liefde mogen bestendigen
op onze reis door Uw eeuwige koninkrijken!
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32. Tae: Zodanig is altijd het begin van een koninkrijk van de Vader: waar er een paar in Zijn naam
samenkomen en de geboden vervullen, daar bevindt zich voor hen de startplaats.
33. Beklaag degenen die leven en sterven op deze wereld, en niet een koninkrijk van de Vader
hebben gesticht om in te wonen.
34. Es: Trouw te blijven aan Jehovih's hemel, wat een heerlijkheid, tijd zonder einde! Maak ons
sterk en wijs, O Vader, om hen in Uw koninkrijk op aarde te brengen. Help ons om hen te doen
begrijpen.
35. Tae, met de Stem: Bij de vrijheid geef Ik ook verantwoordelijkheid.
36. Es, met de Stem: Uw uitverkorenen begrijpen het; zoals U hen de vrijheid geeft, zo ook
bevrijden zij degenen die hen redden.
37 Tae: Voor de hulpelozen voorzag Ik in redders; tegen de wijzen en sterken zeg Ik: Red jezelf.
38. Es: Wij willen geen ander dan U, Jehovih, om ons te redden. Wij binden ons voortaan aan U, tot
in eeuwigheid!
39. Tae: Al wie ernaar streeft zichzelf te redden, zal niet falen voor Mijn aangezicht.
40. Wij verbinden ons met U, Jehovih, om er hierna, tot in eeuwigheid, naar te streven onszelf te
redden van alle zonde en ongerechtigheid, in gedachten, woorden en daden, en U te dienen met al
onze wijsheid en kracht, door goed te doen aan anderen zolang wij mogen leven.
41. Tae, uit zichzelf: Dan schenk ik jullie, in Jehovih's naam en gemachtigd door Hem, de vrijheid
tot in eeuwigheid. Jehovih zij met jullie allen, Amen.
42. In Jehovih's naam ontheffen wij onze redders voor altijd van alle verantwoordelijkheid jegens
ons. Jehovih zij met u allen. Amen!
43. Tae: Kom naar Mij toe, en ontvang uit Mijn hand, zegt Jehovih. Al wie zich met Mij verbindt,
met hem verbind Ik Mij ook.
44. Al wie zich laat inschrijven voor Mij zal in Mijn hemelse koninkrijken ingeschreven staan. Zie,
als Mijn uitverkorenen de hemel binnenkomen, zijn daar Mijn heilige engelen om hen te ontvangen.
45. De bruiden en bruidegoms: Wij verbinden ons met U, Jehovih, om de Uwe te zijn tot in
eeuwigheid.
46. Schrijf ons in Uw eeuwige koninkrijken in; maak ons tot aanvaardbare metgezellen voor Uw
heiligen in de hemel.
47. Leert U ons, O Jehovih, om onze gedachten. woorden, en ons gedrag te onderzoeken, iedere dag
en ieder uur, en er snel aan te denken om al het goede dat we kunnen, te doen voor anderen, opdat
we tot eer en glorie mogen zijn in Uw werken.
48. Tae: Kom tot Mij, Mijn geliefden; ontvang van Mijn altaar het teken van vrijheid in Mijn naam!
49. Vervolgens brachten de maarschalken de punten van de halvemaan bij elkaar, voor Tae, en ze
lieten een ruimte ertussen. Daarop brachten de wachters de kinderen met de kransen naar voren, om
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in een rij te lopen tussen Tae en Es door, die vlakbij de punten van de horens stonden. De redders
(stichters) stelden zich in een enkele rij op met het gelaat naar het westen.
50. En nu, op een teken van de hoofdmaarschalk, liepen de bruiden en bruidegoms twee aan twee de
halvemaan in en, terwijl zij dit deden, gaven zij de acaciatak aan de stichters en werden hen de
kransen op het hoofd geplaatst door Tae en Es, waarna de kransdragers de andere kant op gingen.
En, terwijl zij dit deden, zei Tae:
51. Ontvang dit bewijs van vrijheid in de naam van de ALMACHTIGE. Het werd door Hem
voortgebracht, door Zijn geliefden verzameld, en het wordt geschonken door uw weldoener als een
kroon van Jehovih's koninkrijk op aarde.
52. Es, antwoordend: Dit is kostbaarder dan de kroon van welke koning of koningin ook op de
aarde. Tot Jehovih's eer ontvang ik hem; het is een zinnebeeld van een nieuw begin in mijn leven,
een krans van de vrijheid. De redders (stichters) zeiden: Deze acacia zal mijn bewijs van uw liefde
zijn voor het aangezicht van de ALMACHTIGE.
53. Daarna zongen de musici terwijl de toeschouwers hun plaatsen weer innamen.
54. Tae zei: Er ligt een nieuw leven voor jullie. Tot nu toe werden jullie geleid en gekritiseerd, en
gezegd wat je wel en wat je niet moest doen. Voortaan zullen jullie niet meer gedisciplineerd
worden, maar zullen jullie jezelf disciplineren.
55. Evenzeer als wij dus zorg hebben besteed aan jullie, zullen jullie zorg besteden aan elkaar. En
van nu af aan zullen jullie elkaar niet bekritiseren of leiden of voorschrijven. Evenzeer als jullie vrij
zijn van ons, zijn jullie vrij van elkaar.
56. Tot nu toe wezen jullie elkaar terecht voor verschillende onbeduidende gebreken; voortaan
zullen jullie elkaar niet terechtwijzen, noch enig persoon boven de veertien jaar terechtwijzen; er
voortdurend aan denkend dat jullie niet de hoeders of opzichters zijn over je gelijken of je ouderen.
57. En wat dergelijke gebreken of tekortkomingen betreft die jullie misschien bij anderen, behalve
de kinderen kunnen bespeuren, keer je af, kijk er niet naar en noem ze niet. Zulke aangelegenheden
gaan tussen Jehovih en de daders.
58. En kijk, nu is het gepast voor jullie om naar Uz te gaan, en ze te zien en waar te nemen hoe ze
leven, zowel in pracht en luister als in ellende.
59. Voor dit doel jullie in groepen van een dozijn of meer worden ingedeeld en begeleid naar de
steden van Uz om daar een tijd te vertoeven.
60. En als het toeval wil dat jullie in Uz wensen te blijven, dan moet het maar; je zult er blijven.
61. En als jullie naar hier willen terugkeren, dan zul je terugkeren.
62. Maar jullie zullen hier niet terugkomen als tevoren, als hulpeloze kinderen, maar als werkers.
63. En, indien jullie verkiezen om bij ons te blijven, dan zullen jullie het verbond van de
broederschap met ons aangaan en één met ons zijn in alle dingen, en deze plaats, of haar
zusterkolonies, zal jullie tehuis zijn zolang als je wilt.
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HOOFDSTUK XVIII
1. Toen de groepen voorbereid waren om Uz te bezoeken, nam Tae zelf de leiding over een dozijn
op zich, om met hen mee te gaan. Aangezien de belevenissen van deze bezoekende groepen
soortgelijk waren, volstaat hier het volgende verslag; van Tae's groep, namelijk:
2. Tae bracht hen naar de stad Meig, naar de meest deftige hotels en liet hen voorzien van iedere
zogenaamde luxe.
3. Nauwelijks had hij ze ondergebracht of ze kwamen naar hem toe en zeiden: Onze kamers zijn
klein; de lucht in de stad ruikt smerig.
4. Vertel ons eens, wat is de bedoeling ervan dat er zoveel mensen doelloos rondslenteren? Waarom
zitten ze de krant te lezen? Wie zijn de meesters en wie de dienaren? Hoe weten ze dat? Waarom
worden de dienaren geen meesters, en laten de anderen hen dienen? Wat een prachtige wagens! Wat
een mooie spiegels! Waarom hebben de vrouwen hun kleren opgevuld? Waar luiden die klokken
voor? Hangen ze in de tempels van Jehovih? Breng ons erheen! Wat veroorzaakt die onaangename
geuren? Kijk eens naar die oude vrouw met een halfnaakte baby en dat vieze kind aan de hand!
Waarom houdt ze haar hand op als we voorbijlopen? Is ze een bediende of een meester? Waarom
heeft niemand de rijken verteld dat het verkeerd is om die arme vrouw voorbij te lopen zonder haar
aan een huis te helpen? Waarom komt ze niet naar ons hotel om een kamer te nemen? Wat bedoelen
de mensen met rechten en privileges? Kan de ene persoon in Uz meer rechten en privileges hebben
dan een ander? En waarom is dat zo?
5. Wat is dat voor een zure reuk, daarbeneden in die kelder waar ze zo luid praten? Wat is zuur bier?
Kijk nu eens, een man met een bebloed gezicht! Zijn ze aan het vechten? Waarmee, met een tijger?
Zijn dat de vleeseters? Waarom roken ze? Waarom heeft niemand ze verteld dat ze zich beter
zouden kunnen reinigen, dan andersom te doen? O, hier is de tempel van de eredienst, neem ons
mee naar binnen!
6. Tae bracht hen binnen, en ze hoorden de preek, en naderhand zeiden ze:
7. O wat een geheimzinnigheid! Hoe kunnen deze dingen bestaan? Het hoofd predikte heel
voortreffelijk; hij kent al de doctrines om rechtvaardig te handelen; maar hoe komt het dat zijn
mensen niet naar hem luisteren? Waarom brengt hij de kleine kinderen niet bijeen en voedt ze op
om de geboden in acht te nemen? Hij moet wel de beste van de mensen zijn. Breng ons naar hem
toe.
8. Tae nam hen mee, maar een bediende kwam bij hen aan de poort en vroeg wat ze kwamen doen.
9. Tae antwoordde: Wij zijn gekomen om over de armen te spreken. Toen ging de poortwachter een
ogenblik weg, maar keerde terug en zei: De predikant is niet thuis!
10. Door een bovenraam, vanachter het glas in lood, zagen ze zijn gezicht; niet thuis!
11. Ze zeiden: Kunnen deze dingen bestaan? O, neem ons mee naar de armen; naar de straten van
ellende! Laten we hen opzoeken.
12. Tae bracht hen erheen en toen ze rondkeken, vroegen ze: Waarom leven de armen in die vuile
straten? Waarom gaan zij niet weg, om in de mooie plaatsen te wonen? Wie gaf dit verschillende
levenslot aan de rijken en de armen? Waarom maken de armen zichzelf niet schoon, en hun kleren,
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en hun huizen? Waarom blijven de armen in de steden? Opeengehoopt in zulke kleine kamers?
13. Wat is dat voor een groot huis? Een theologisch college? Waar is dat voor? Wat is de betekenis
van: godsdienst onderwijzen? Kan dat met woorden geleerd worden? Wat is de reden dat ze niet
volgens de religie leven? Waarom heeft niet iemand aan de professoren uitgelegd dat religie iets uit
de praktijk is? Konden ze dat niet begrijpen? Waarom houden ze niet van hun buurman als van
zichzelf? Om wat ze hebben met de armen te delen? Waarom lopen deze kinderen zonder schoenen,
en zo in vodden en vies? Waarom gaan de professoren en de studenten van de theologische
hogeschool er niet heen om ze te wassen en te kleden?
14. Zo bracht Tae hen temidden van de mode en de pracht en temidden van de armoe en schande
van Uz; hij toonde hen de banken en grote handelshuizen, en de vloten van schepen; en vervolgens
de gevangenissen en armenhuizen, en de tehuizen voor de krankzinnigen, en de ziekenhuizen.
15. Sinds hun kindertijd bezaten veel van hen su'is en ze konden de geesten van de doden zien,
precies als ze de stervelingen zagen. En ze vroegen aan Tae over zulke geesten:
16. Wie zijn die rusteloze, sombere geesten, die rond de bankiershuizen dwalen?
17. Tae antwoordde hen: Dat waren bankiers; zij waren de oprichters van de grote bankiershuizen.
Zoals ze hun geest en gedachten verbonden aan het aardse gewin terwijl ze sterfelijk waren, zo
zwalken ze nu rond, net als ze zich op aarde bonden. Ze kunnen hier niet vandaan.
18. Weer vroegen ze: Vertel ons dan, wat zijn dat voor geesten, die mokkend ronddwalen in de
handelshuizen en op de dokken?
19. Tae antwoordde: Zij waren grote kooplieden en hun kapiteins; kijk, zij zweven ook naar de
plaatsen waaraan zij zichzelf bonden.
20. Zeg ons eens, wie zijn die dronken, vies ruikende geesten in die drankgelegenheden?
21. Tae zei: Dat waren pimpelaars, dronkaards, schrokoppen; dit waren hun sterfelijke
toevluchtsoorden. Zij kunnen er niet vandaan gaan.
22. Aldus verklaarde Tae de tienduizenden geesten die opeengehoopt waren rond de verschillende
plaatsen in de stad Meig, in het land Uz.
27. Toen de tijd van het bezoek verstreken was, zei Tae tegen hen: Wat willen jullie, in Uz blijven of
teruggaan naar Shalam?
24. En zij antwoordden: O, neem ons mee terug; geef ons zuivere lucht om te ademen; laat ons zijn
waar we Jehovih kunnen zien en horen!
25. Maar aangezien u en uw mensen ons in Uz verzamelden en ons er vandaan brachten, laat ons
dan ook kinderen bijeenbrengen en ze met ons meenemen. Wij zullen ze grootbrengen in het Licht
van onze Vader in de hemel.
26. Dit deden zij in feite; en ze keerden naar Shalam terug en brachten een groot aantal dakloze,
verworpen en ouderloze baby's mee.
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HOOFDSTUK XIX
1. Toen de menigte in Shalam terugkeerde, was de plaats overvol, en de Stem kwam tot Tae en zei:
2. U hebt nu het eerste deel van Mijn koninkrijk op aarde volbracht, maar zie, het is nog slechts een
kleine tak van datgene wat dit grote land zal overdekken.
3. Bovendien, laat de lessen van Uz u en uw mensen tot voordeel strekken.
4. Omdat de Uziërs grote steden bouwen, zijn hun zogenaamde hervormers machteloos om
gerechtigheid onder de mensen tot stand te brengen.
5. Laat de steden van Mijn uitverkorenen niet groot worden, noch meer talrijk dan Shalam reeds is.
Toereikend is zo'n omvang voor allemaal zoals vereist wordt voor de vervulling van het menselijk
leven.
6. Derhalve moet u aan Mijn uitverkorenen bekendmaken, dat geen stad meer dan drieduizend
mensen mag bevatten.
7. Laat het volstaan dan; zoals Ik het voorbeeld van de bijen voor uw ogen geplaatst heb, u tonend
hoe zij uitzwermen, en weggaan en een nieuwe zwerm stichten, overeenkomstig hun aantal, evenzo
zullen Mijn mensen weggaan en een nieuwe plaats stichten, op de manier van Shalam.
8. Ook dit zult u aan hen bekendmaken; en u moet in Mijn naam om vrijwilligers vragen om deze
dingen rechtvaardig te volbrengen, als een voorbeeld voor de komende generaties.
9. Dus riep Tae de mensen bijeen en maakte Jehovih's woorden bekend, eraan toevoegend:
10. Al wie zich aanbiedt om weg te gaan, zal niet de volheid van Shalam vinden, maar in plaats
daarvan zal hij ongemakken en zwaar werk aantreffen!
11. Pas op voor teleurstellingen en beproevingen en moeilijkheden. Want is het niet de gewoonte bij
alle mensen om eerder te vlug te verlangen de oogst binnen te halen en zijn volheid te overdenken,
dan te denken aan het bewerken van de grond en het zaaien?
12. Want de menselijke geest stelt zich het resultaat van volmaaktheid voor; maar het verstand kijkt
naar de arbeid die verlangd wordt om het tot stand te brengen.
13. Wie van jullie, die de vreugden en volheid van Shalam bezit, wil dit de rug toekeren teneinde
een andere plaats te stichten, en intussen toch niet klagen over zijn keuze?
14. Een kolonie zal als individu voor het aangezicht van Jehovih staan. Een kolonie kan zijn eigen
rechtvaardigheid tegenwerken door alleen voor zichzelf te leven.
15. De hele wereld moet verlost worden. Het is niet voldoende als Shalam zegt: Zie, ik ben de
volheid van het koninkrijk van de Vader. Laat de anderen maar gaan en doen zoals ik heb gedaan!
16. Daarom moet er gewaakt worden tegen het egoïsme van een kolonie, net als tegen het egoïsme
van een individu.
17. Discipline, wat betreft de middelen en de kracht van een kolonie, moet zich uiten in het richten
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op het gegeven doel, het stichten van het koninkrijk van de Vader.
18. Shalam zou zijn overschot aan productie ervoor kunnen bestemmen om het naar Uz te sturen, en
het aan de armen te geven.
19. Jehovih verhoede dat dit zou gebeuren. Het is niet de taak van Shalam om liefdadigheid te
distribueren waar het zijn eigen doeleinden zou tegenwerken.
20. Shalam zal zijn overdaad aan middelen aanwenden om het koninkrijk van de Vader uit te
breiden, door nieuwe kolonies op te richten.
21. Jehovih is met ons, en we zullen Uz naar ons toetrekken om hen Jehovih te laten kennen. Uz te
voeden in zijn genotzucht, is hem de weg van de ondergang op te sturen.
22. Behoeden jullie daarom de toewijzingen van Shalam voor degenen die werken voor Jehovih's
koninkrijk. Zoals we er een aantal uit Uz hebben gehaald, laten we ons zo voorbereiden er nog meer
weg te halen.
23. De weg staat open voor ieder om weg te gaan en een nieuwe kolonie te stichten. Ook zal het
geen tak van Shalam zijn, noch er van afhankelijk. Maar het zal een onafhankelijke zusterkolonie
zijn.
24. Ook zal het Shalam niet nadoen en zeggen: Shalam zal ons voorbeeld zijn.
25. Dat zou het volgen van een aards licht betekenen.
26. Ook moeten zijn mensen Tae niet nadoen en zeggen: Tae deed zus en zo, laten we dat ook doen.
27. Want dit zou het volgen van een lager licht betekenen.
28. Maar het zal het Licht van Jehovih volgen, zoals het komt tot u die het grondvest.
29. Als Jehovih het niet grondvest, zullen zij die het pogen er niet in slagen.
30. Jehovih was niet van plan dat de mens zijn huis precies eender als dat van zijn buurman zou
bouwen. Het ongeluk van de mens is dat hij anderen nabootst, in plaats van Jehovih's Licht te
volgen zoals het tot hemzelf komt.
31. Laat deze ellende niet over Shalam's zusterkolonie komen. Een andere plaats zal om andere
dingen vragen. Denk hieraan, en pas jezelf er dienovereenkomstig voor aan.

HOOFDSTUK XX
1. En er boden zich tweehonderd volwassenen aan en meer dan driehonderd kinderen, van wie er
meer dan honderd heel jong waren, om uit Shalam weg te trekken.
2. En zij gingen naar een ander deel van het land en kwamen in een plaats die Busiris heette en
onbewoond was. En zij kochten daar het land en vestigden zich en noemden de kolonie IIlaem,
hetgeen betekent: genezende wateren, want er waren minerale bronnen in die plaats, waarvan
gezegd werd dat ze grote kracht bezaten om de zieken te genezen.
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3. Welnu, op soortgelijke manier als met Shalam ging het met Illaem, ze bouwden en verbeterden de
plaats. Maar de mensen van Illaem hadden minder moeilijkheden, want zij betrokken voorraden en
hulp uit Shalam.
4. Niettemin kenden zij ook vele ongemakken en beproevingen, gedurende verscheidene jaren.
5. En Jehovih begunstigde ook Illaem; zodat het gebeurde dat het in grote volmaaktheid gevestigd
werd.
6. Wat Shalam betreft, nadat de eerste zwerm vertrokken was, stuurden de bewoners een aantal van
hun vrouwen, wier aandeel dat was, terug naar Uz, en ze verzamelden nog meer kinderen,
verworpelingen en wezen en brachten ze naar Shalam, en voedden ze op dezelfde manier op.
7. Vanaf deze tijd bereikte elk Jaar een behoorlijk aantal de leeftijd van veertien jaar, en ook zij
werden van de minderjarigheid verlost en toegelaten als broeders en zusters. En, bijna ieder jaar,
vertrok er een zwerm uit Shalam.
8. Behalve de kinderen die in Shalam werden opgenomen, werden er ook vele volwassenen
toegelaten. Maar deze werden op dezelfde manier ondervraagd als degenen van de eerste stichting
van Shalam.
9. En er werd niemand aangenomen als die geen Faithist was in de Al Persoon, Jehovih, en niet
bereid was aan het werk te gaan.
10. Maar er kwamen vele armen uit Uz die om het lidmaatschap vroegen omwille van liefdadigheid.
11. Maar geen van hen werd toegelaten. Jehovih had gezegd: De werkers die Mijn koninkrijk
vestigen zullen dit niet doen, vanwege liefdadigheid. Hun werk zal eruit bestaan een manier te
verschaffen om armoede te voorkomen, niet om het te verzachten. Zie, Ik wil een nieuw ras van
mensen op de wereld krijgen, en zij zullen hun vermogen niet verspillen aan degenen die Mij
ontkennen.
12. Maar de armen werden gevoed en weer op weg gestuurd.
13. Nu gebeurde het dat vele gemakzuchtige mensen uit Uz, die gehoord hadden van de schoonheid
en vrede in Shalam, ook vroegen om lid te mogen worden en bereid waren om elk verbond aan te
gaan en iedere eed te zweren, omwille van een leven in luiheid.
14. Maar het Licht van Jehovih had ook deze kwestie duidelijk gemaakt; zodat het hen werd
toegestaan een poosje in Shalam te blijven werken, en de leerschool van discipline bij te wonen
opdat zij beoordeeld konden worden; en, indien ze waardig werden bevonden, werden zij
toegelaten, maar indien onwaardig, dan werden zij afgewezen.
15. Maar het gebeurde dat velen, die niet waren gekomen met een gedachte aan zelfverheffing,
maar voor een onderdak, om door anderen verzorgd te worden, na enige maanden volkomen van
gewoonten veranderden en van waardeloosheid tot vlijt en zelfverbetering kwamen.
16. En veel van hen werden ijverig om zich te louteren en goede werken te doen, zelfs boven het
gemiddelde.
17. Maar nagenoeg allen die om toelating vroegen waren arm, of ongelukkig, of ontmoedigd door
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het leven, en in het bijzonder door de gang van zaken in de wereld.
18. Ook kwamen er niet veel die rijk waren; vandaar dat men zei, hoe moeilijk het voor een rijk
man is om het koninkrijk des hemels binnen te gaan.
19. Want, omdat ze stoffelijke welstand bezaten, interesseerden ze zich weinig voor het geestelijke,
en zeker niet voor aansluiting bij anderen.

HOOFDSTUK XXI
OVER DE STEM VAN JEHOVIH
1. Dit is de predikatie over de Stem, zoals die in Shalam werd uitgesproken tot degenen die op proef
werden toegelaten, namelijk:
2. Mijn Stem is bij alle mensen, zegt Jehovih.
3. Al wie vermaand wordt tegen verkeerd handelen, heeft Mij gehoord. Daardoor zal hij Mijn
Tegenwoordigheid kennen.
4. De mens uit Uz roept spottend uit: Wie heeft Jehovih gehoord? Zeggen de Faithists dat zij de
Stem van de Schepper gehoord hebben? Hoe kan lege ruimte spreken?
5. Maar Ik ben toereikend voor al Mijn scheppingen. De mier hoort Mij, en de bij, de vogel en de
spin en alle soorten levende dingen die Ik schiep.
6. Hoe denkt u dat ze Mij horen, leren Mijn wil te doen? Ga Ik naar ze toe met lippen en tong, of
met een bazuin?
7. Ik ben Geest; Ik ben de Ziel der dingen. Door middel van de ziel is Mijn Stem bij elk levend
schepsel dat Ik schiep.
8. Maar de mens sluit zijn ziel op, en wil Mij niet horen.
9. Hij luistert naar datgene wat zijn stoffelijke zintuigen bereikt. En deze duisternis krijgt vat op
hem, generatie na generatie.
10. Dan roept hij uit: Waar is Jehovih? Wie heeft Hem gehoord? Misschien de Ouden, maar
niemand in deze tijd.
11. Jehovih zegt: Ik ben als iemand die bovenop een berg staat en alle mensen roept om naar Mij
omhoog te komen. Maar zij luisteren naar de duisternis aan de voet van de berg, die hen naar
omlaag roept in de materie.
12. Kijk eens, al wat u hoort, ziet of leest, of elke bevrediging die u opheft, dat is Mijn Stem tot u.
13. Maar al wat u hoort, ziet, of leest dat u omlaag werpt, is de stem van de duisternis.
14. Al wie studeert om het goede te kennen, zal Mij horen; al wie ernaar streeft om geheel
waarachtig te zijn, voor zichzelf en voor anderen, hoort Mijn Stem reeds.
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15. Al wie zich overgeeft aan boosheid, of wraak, of aan onrecht, trekt een scherm op tussen Mij en
zichzelf; hij sluit Mijn Stem buiten.
16. Het is een talent om Mij te horen; Ik schonk het al het levende; het zetelt in de ziel.
17. Door het aan te kweken, groeit het; ja, het wordt zelfs machtig boven alle andere talenten.
18. Door aankweking ervan bereikt de mens alle mogelijkheden, want zo schiep Ik hem.
19. Wanneer Mijn Stem zwak is, vanwege de duisternis van de mens, noemt hij Mij het geweten, of
hij zet Mij vlug opzij als een vage indruk.
20. Maar zie, door aankweking komt Mijn Stem met woorden en met kracht tot de mens.
21. En hij kent Mij, en is machtig in goede werken en wijsheid.
22. En hij wordt een bewijs voor het oog van de wereld dat Mijn Stem bij hem is.
23. Jehovih zegt: Al wie Mij niet gehoord heeft, bevindt zich inderdaad in de duisternis. Hij heeft
zijn gedachten nog niet naar binnen gekeerd om zich te reinigen en naar wijsheid te streven.
24. Al wie Mij heeft, weet het, en de hele wereld kan hem niet overtuigen van het tegendeel.

HOOFDSTUK XXII
1. Dit werd de bewoners van Shalam geboden, namelijk:
2. Jullie zullen geen enkele volwassene overhalen om in het koninkrijk van de Vader te komen.
3. Maar jullie moeten tot al wie op je weg komt, zeggen: Kom en kijk naar ons, en oordeel op uw
eigen manier, wat het beste voor u en voor de wereld is.
4. Anderen zullen naar Shalam komen en informeren uit nieuwsgierigheid, en omwille van het
vertellen van boosaardige leugens die op een kern van waarheid zijn gebaseerd.
5. Wees daarom op uw hoede en zeg tegen zulke mensen: De tijd van de woorddoctrines is voorbij;
onderzoek het en oordeel zoals u wilt.
6. Anderen zullen trachten u te veroordelen voor eigengerechtigheid. Als ze dus op deze manier
informeren, namelijk: Zeggen jullie, dat de Faithists onberispelijk zijn? of zeggen jullie, dat al de
anderen het verkeerd hebben? dan moeten jullie hen antwoorden met te zeggen:
7. Niets sterfelijks is onberispelijk; en wat de anderen betreft, wij zijn hun rechters niet. Ga tot
Jehovih, en vraag het Hem. Het is voor ons voldoende om al het goede te doen dat we kunnen, en
vertrouwen te hebben in Jehovih.
8. Sommigen zullen trachten u te vangen op het onderwerp van het huwelijk, door op deze manier
te vragen; namelijk:
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9. Zeggen jullie, dat het celibaat hoger is dan het huwelijk? of, is het huwelijk belangrijker? Wat
zeggen jullie over huwelijk en echtscheiding?
10. Hen moeten jullie op deze manier antwoorden: We zijn niemand’s hoeder; ook zeggen we niet
dat het celibaat of het huwelijk belangrijker is. Wij laten iedereen de vrijheid om Jehovih te dienen
wat dit betreft, op zijn eigen manier. Iedere man of vrouw staan wij slechts één huwelijk toe. En
ofschoon de een of de ander kan overlijden, kan de overlevende toch niet opnieuw trouwen. En wat
betreft degenen die getrouwd zijn, zij kunnen, naar verkiezing van een van beide tot het celibaat
terugkeren, door het in het openbaar bekend te maken in de tempel van Jehovih.
11. En als ze bij u informeren naar het leiderschap en zeggen:
12. Wie is de leider? Wie is het belangrijkst? Wie is het hoofd? Dan moeten jullie hen antwoorden
en zeggen: Jehovih. We hebben geen menselijke leider; niemand die belangrijker is dan een ander.
We zijn broeders en zusters.
13. Ze zullen bij u aandringen en vragen: Sommige mensen kunnen meer werk verrichten; sommige
mensen zijn sterker; sommige mensen zijn wijzer; welnu, hoe beoordelen jullie ze dan, zodat
uitmuntendheid gekend en gerespecteerd kan worden?
14. Tegen diegenen zult u zeggen: Alle mensen behoren Jehovih toe. Hij bestemde de sterken ertoe
om zwaardere lasten te dragen dan de zwakken; Hij bestemde de wijzen ertoe om de minder wijzen
les te geven. Waarom zouden we dan enige voorkeur geven aan de een boven de ander? Zij behoren
niet ons toe, maar Jehovih. Voor ons is het voldoende onze eigen plicht te doen, met al onze
wijsheid en kracht.

HOOFDSTUK XXIII
1. Na verloop van tijd bereikten de eerste nakomelingen van Shalam de volwassenheid en de
huwbare leeftijd. En, aangezien zij beschermd waren wat betreft dieet en het beheersen van hun
hartstochten, waren zij in hun algemene kenmerken anders dan de Uziërs.
2. Omdat zij er nooit aan gewend waren om te zeggen: dit is van mij en dat is van jou, waren ze
zonder egoïsme of zelfzuchtige verlangens; ze beschouwden alle dingen als van Jehovih en zichzelf
als werkers om het goede aan anderen te geven.
3. Ze zeiden: Wij werden geschapen teneinde de wereld te helpen redden uit de duisternis, en ons te
verheugen in ons eigen leven, vanwege het goede dat we kunnen doen voor anderen.
4. Zie, wij waren wezen en verworpelingen; Jehovih verbond ons met heel de wereld.
5. Aangezien ze dus wijsheid en reinheid in zichzelf bezaten en bovendien genoeg metgezellen
hadden om uit te kiezen, kozen en huwden zij omwille van de liefde.
6. Geen enkel werelds streven bepaalde of beïnvloedde hun keuze in de hoop op een of ander
voordeel wat betrof hun gehuwde partner.
7. En het geschiedde dat de nakomelingen, die door hen verwekt werden, inderdaad een nieuw ras
op de wereld brachten, wat betreft wijsheid, liefde, reinheid en geestelijkheid, en ook nieuw wat
betreft schoonheid en bevalligheid, iets dat nog nooit tevoren op de hele wereld geweest was.
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8. En bij de geboorte waren zij al zo ontwikkeld dat, wanneer ze wat groter waren geworden, het
onderwijs hen bereikte zonder boeken. Al wat voor hen nodig was teneinde met verstand alle dingen
te volbrengen die voor stervelingen vereist werden, was te kunnen zien en te horen, hetzij stoffelijk
of geestelijk.
9. En voor hen waren de hemelen als een open boek; de bibliotheken van de hemelen als de klank
van stemmen die vol van wijsheid waren.
10. En de engelen uit de oude en de moderne tijd kwamen en stonden naast hen, en wandelden met
hen en onthulden het verleden en de toekomst.
11. En nu had de faam van Shalam en haar mensen zich overal verspreid en zie, er ontstonden
kolonies in het oosten, westen, noorden en zuiden.
12. Honderden beboste plaatsen en onbewoonde landen werden aangekocht en in cultuur gebracht.
13. De verstandigste en beste mensen begonnen uit de steden van Uz weg te trekken. Veel van de
Uziërs, advocaten, predikanten, priesters en doktoren gaven hun beroep op. En ze gingen heen en
zeiden: Helaas, wat heb ik voor goeds in de wereld tot stand gebracht? O Jehovih, leert U me de
manier om in een van Uw koninkrijken te werken.
14. En sommigen van de rijken brachten hun geldmiddelen bijeen en riepen: Kom, jullie armen en
hulpelozen! Kijk, ik heb land gekocht; kom hierheen en bouw een kolonie voor Jehovih.
15. En rechters en gouverneurs gaven ook hun beroep op, ze gingen meedoen met de Faithists en ze
stichtten Jehovih's koninkrijk op aarde en brachten het in praktijk.
16. En koningen en koninginnen en keizers lieten hun tronen in de steek en gingen bij de armen
wonen.
17. Zo verspreidden zich de kolonies van Faithists in Jehovih naar alle richtingen en werden tot de
voornaamste grondslag van de staat en van de wereld.
18. En toch was geen van deze kolonies gebonden aan geschreven wetten, noch had een van hen
leiders of meesters, noch een of ander bestuur, behalve het Licht van Jehovih.
19. Ook werd geen kolonie gebonden door de gebruiken en geboden van een andere kolonie; maar
zij allen leefden door het hoogste Licht dat tot hen kwam.
20. Ook bezat geen enkele man, vrouw of kind iets meer dan de kleren die hij of zij droeg; maar alle
dingen behoorden toe aan Jehovih, toevertrouwd aan de zorg van de kolonie.
21. Ook bestond er geen koop of verkoop tussen de kolonies; maar zij ruilden met elkaar
overeenkomstig de productie, en zonder te letten op de waarde.
22. En al wie kwam en zich aansloot bij een kolonie en goud of zilver of waardevolle goederen van
welke aard ook meebracht, schonk het aan Jehovih, en niet aan de kolonie, om te worden verdeeld
overeenkomstig het licht daarvan voor de koninkrijken van de Vader.
23. Noch arbeidde er iemand voor de kolonie, maar voor Jehovih; noch huurde de een of de andere
kolonie welke man, vrouw of kind ook om voor hem te werken.
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24. Zodanig was dus Shalam en haar voorbeeld van het koninkrijk van de Vader op aarde, voor het
oog van de wereld.
Einde van de geschiedenis van Shalam

HOOFDSTUK XXIV
1. Dit zijn de verslagen van de C'hoofdlieden van de koninkrijken van de Vader:
2. Jehovih scheidde de mensen, de Uziërs aan de ene en de Faithists aan de andere kant.
3. En Hij zei tegen de Uziërs: Omdat Ik riep en u niet kwam;
4. Omdat u zei: Uw koninkrijk kome op aarde gelijk het is in de hemel, en u geen hand uitstak
namens Mij;
5. Omdat u zag hoe tallozen achter de alcoholische drank, het roken en de cocaïne aan gingen;
6. Omdat u niet opstond en zei: Houd uw handen thuis, satan!
7. Maar u het ontweek en vergunning verleende aan deze zonden;
8. En u een bezoedeld volk bent geworden;
9. Verslaafd aan dronkenschap en aan het roken en aan alle soorten losbandigheid;
10. Elk de schuld schuift op een ander en zich verstopt in eigengerechtigdheid;
11. Zodoende de deuren van uw liederlijke huizen openzet tot verleiding van de jongeren;
12. Daarom spreek Ik het oordeel over u uit.
13. Mijn heilige engelen zal Ik van uw steden terugtrekken;
14. En uit uw plaatsen van aanbidding;
15. En uit uw regering, en van uw wetgevers en heersers;
16. Want zij hebben Mij ontheiligd;
17. Wetten uitgevaardigd en vergunningen verleend om door te gaan met het kwaad, willens en
wetens, omwille van de politiek;
18. Hopend op persoonlijke gunsten en gewin.
19. Want zij wisten dat, wat niet goed was voor de ene persoon, ook niet goed was voor een natie.
70. En dat, aan welke zonde ze zich ook overgaven, het vroeg of laat zijn eigen bestraffing zou
meebrengen.
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21. En ze zeiden: Wij verkrijgen enorme inkomsten uit de rechten en vergunningen voor deze
ongerechtigheden!
22. Dus hopen ze zichzelf te rechtvaardigen door het met zichzelf op een akkoordje te gooien.
23. En Ik zei tegen hen: De inkomsten die zo ontvangen worden, zullen besteed worden aan
gevangenissen en armenhuizen en ze zullen niet toereikend zijn.
24. Omdat u vergunningen verleende, en de mensen bezoedelde, zullen de inkomsten niet opwegen
tegen de vervuiling.
25. De misdadigers en paupers zullen een grotere last zijn dan wanneer u geen inkomsten ontving.
26. Ik toonde u dat een individu niet tegen Mij zou kunnen zondigen zonder, vroeg of laat,
aansprakelijk tegenover Mij te worden, en Ik toonde u ook dat dezelfde verantwoordelijkheid en
hetzelfde gevolg op precies eendere manier een natie of een volk zou overkomen.
27. Om deze redenen, en vanwege uw ontduiken van Mijn geboden, riep Ik Mijn God en Heren en
Mijn heilige engelen en zei: Verspil uw tijd en arbeid niet langer aan de Uziërs;
28. En beantwoord ook hun gebeden niet, wanneer zij Mijn naam aanroepen;
29. En, ofschoon hun voornaamste heersers en wetgevers met de dood mogen worstelen en zij
roepen: O Jehovih, geneest U onze opperste magistraat!
30. Zult u toch niet naar hen toegaan en hen ook geen dienst verlenen.
31. Want zij zijn een verwaand volk geworden en zeggen: Er bestaat geen God, en Jehovih is leeg
als de wind.
32. U zult ze hun gang laten gaan; hun steden zullen vol misdaad geraken, want de engelen der
duisternis zullen bij hen komen, en geen stad zal veilig zijn voor diefstal, moord en brandstichting.
33. En er zullen vagebonden over het platteland trekken, stelend, rovend en moordend.
34. En hun voormannen zullen steekpenningen aannemen, en hun rechters zullen heulen met de
zonde; en de onschuldigen zullen in gekkenhuizen worden opgesloten.
35. En de gerechtigheid zal hen verlaten.
36. De werknemer zal gappen en stelen van zijn werkgever; en de werkgever zal anderen huren om
te letten op degenen die bij hem in dienst zijn.
37. Maar zij zullen in alle dingen mislukken.
18. Maar Ik zal hen doen begrijpen dat Ik het Eerste Beginsel ben in alle dingen;
39. En dat Ik Gerechtigheid ben;
40. En dat Ik Reinheid ben;
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41. En dat al wie een hand opheft tegen gerechtigheid, reinheid, deugd, wijsheid en waarheid, ook
zijn hand tegen Mij opheft.
42. Ik maakte de levensweg als het bestijgen van een berg; al wie zich afwendt of omlaaggaat, zal
zijn gang uiteindelijk berouwen, en op zijn schreden terugkeren.
43. Voor een natie en een volk, en voor een regering van een volk, ben Ik dezelfde.
44. Rechtvaardigheid zal het eerste en voornaamste zijn van alle dingen.
45. Hun bestuurders en wetgevers zal dit aan het verstand worden gebracht.
46. Als zij een monarchie vormden, houd Ik de koning voor verantwoordelijk.
47. Maar waar Ik de menigte zichzelf liet regeren, daar gaf Ik ook verantwoordelijkheid aan hen.
48. En zij streefden er niet naar om wetten voor een rechtvaardig bestuur voor het geheel te maken,
maar zij trachtten bepaalde misdadige klieken te begunstigen, en wetten uit te vaardigen om ze te
beschermen bij boosaardige praktijken, en in de handel in tabak, cocaïne en alcohol.
49. En geen mens trachtte nog langer een bestuurder of wetgever te zijn voor het welzijn van de
mensen, of om Mij te dienen.
50. Maar hij streefde naar het ambt omwille van winst en opschepperij.
51. Daarom gingen Mijn heilige engelen bij hen weg en antwoordden niet langer op hun gebeden.
52. En de gerechtigheid uit de eerste tijd ging van hen heen.
53. En zij werden tot een natie van geldwolven en dienaren van de mammon.
54. En Ik zegende hun huwelijken noch hun huisgezinnen.
55. En de zoons en dochters hadden geen respect voor hun vaders en moeders; want, aangezien de
vaders en moeders geen respect hadden voor Mij, kwam er gebrek aan eerbied en ellende over hen.
56. En hun zoons en dochters werden losbandigen en leeglopers, en ze groeiden op voor niets goeds
onder de zon en rekenden op hun schranderheid om een leven van zonde en luxe te verwezenlijken.
57. En er kwam geen vrede voor al wie trouwde; maar twist en jaloezie en verbittering.
58. En hun nakomelingen daalden in de graden en werden verschoppelingen en paupers en
criminelen.
59. En echtelieden riepen van alle kanten om een scheiding.
60. En de wetgevers stonden het toe en begunstigden hen; maar kijk, het kwaad vermenigvuldigde
zich op de aarde.
61. Uit medelijden riep Ik hen toe en zei: U maakt altijd maar wetten, maar Mijn koninkrijk komt
niet langs de weg van menselijke wetten. Tenzij u zich omkeert en opnieuw begint, is er geen hulp
voor u onder de zon.
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62. Maar zij wilden niet naar Mij luisteren.
63. Toen stuurde Ik Mijn engelen naar hen toe om hen dezelfde dingen te leren die vanouds
onderwezen werden, waaronder: zoals u zichzelf op aarde bindt, zo zult u in de hemel gebonden
zijn; zoals u op aarde leeft en slechts het ego dient, zo zult u, in een egoïstische hemel, Mijn eswerelden binnengaan.
64. Maar zij ontkenden Mijn engelen, en mishandelden Mijn zieners en profeten.
65. In hun gevoel van eigenwaarde wierpen zij zich op om Mij te oordelen en ze zeiden: Er is geen
Al Persoon; er is niets, behalve bepaalde natuurlijke en goddelijke wetten, en ze zijn stom als de
wind;
ze zien niet en ze horen niet.
66. Toen riep Ik uit over de aarde: De tijd van Mijn koninkrijk is gekomen. Nu is het de tijd van
Mijn bestuur bij de stervelingen.
67. En zij die geloof hadden, kwamen; en kijk, zij hebben voor Mij gebouwd.
68. Ik bezit een nieuw volk op de aarde.
69. Wederom riep Ik Mijn God en zijn engelscharen en Ik zei: Luister, Ik heb het kaf van het koren
gescheiden; Ik heb de schapen van de bokken gescheiden.
70. Gaat u naar degenen die Mij dienen in de praktijk van Mijn koninkrijk, want zij zullen tot het
voornaamste volk op heel de wereld worden.
71. Zij zullen zich verheugen en in alle dingen gedijen; zij zullen liederen van blijdschap zingen.
72. Hun zoons en dochters zullen hen tot eer zijn en een heerlijkheid in Mijn huisgezin.
73. Omdat zij ernaar streven Mij te dienen door goede werken in praktijk te brengen met al hun
wijsheid en kracht.

HOOFDSTUK XXV
1. Deze regel schiep Ik in al Mijn werken, zegt Jehovih: Wanneer Ik de mensen scheid, gaan de
goeden bij de kwaden vandaan.
2. Evenals Ik de Israëlieten uit Egypte weghaalde.
3. En al wie weggaat, gedijt in Mijn hand; Ik maak hen tot een eeuwig volk.
4. Maar zij die blijven, gaan in vernietiging ten onder; en zij raken onbekend op de aarde.
5. Hun voormannen worden vergeten, en hun meest wijze lieden verliezen hun aanzien in een
duizendjarige geschiedenis.
6. Zie, Ik had deze dingen bekend laten maken aan de geslachten van de aarde.
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7. Toen Ik de Faithists van de Uziërs scheidde in het Kosmon tijdperk, zond Ik engelen om hen te
waarschuwen. Ik zei tegen hen:
8. Vlei uzelf er niet mee dat de mens alle wijsheid in zich heeft; Ik zeg u dat Ik met de
rechtvaardigen ben; de macht zal niet triomferen door middel van onrecht. Zie, er zal een oordeel
over dit volk komen.
9. Wanneer Ik hen begin te roepen, zullen Mijn uitverkorenen komen en Mijn koninkrijk
grondvesten; en zij zullen elk jaar steeds vlugger komen.
10. En de Uziërs zullen tot misdadigheid vervallen, ieder jaar steeds meer.
11. En kijk nu eens wat er gebeurd is!
12. De prins van de duivels overviel de Uziërs en hij zei:
13. Meen niet dat ik kom om vrede te brengen op aarde; ik kom niet om vrede te brengen, maar het
zwaard.
14. Ik kom om de man op te zetten tegen zijn vader, en een dochter tegen haar moeder.
15. Toen dus Mijn engelen kwamen in het belang van Mijn koninkrijk, deed de prins van de duivels
een inval in de plaatsen van de goddelozen.
16. En, al wie Mijn engelen ontving, en gerechtigheid uitoefende, werd overvallen door de prins
van de duivels, en onbarmhartig bejegend met vervloekingen en martelingen.
17. Maar Ik riep de rechtvaardigen daar vandaan, en zij stichtten Mijn koninkrijken voor Mij.
18. En Ik zei tegen de Uziërs: Laat dit een getuigenis van de kracht van de ALMACHTIGE voor u
zijn;
19. U houdt u bezig met het bouwen van oorlogsschepen en schuilplaatsen voor verdediging, met
torpedo's en met alle soorten kwaadaardige uitvindingen;
20. Maar Ik zeg u, dat deze natie, deze regering en deze mensen niet zullen worden aangevallen in
de plaatsen die u bouwde.
21 Het komt van binnenuit.
22. Want Ik zal de rechtvaardigen weghalen en niemand anders dan de schurken zullen uw
belangrijke ambten aanvaarden.
23. En deze kwestie zal vat op u krijgen op de manier van het kwaad, ieder jaar steeds meer in
deugd achteruit gaand.
24. Kijk daarom naar uw graad, beoordeel de woorden van de ALMACHTIGE.
25. Mijn handen vormden de tekenen van de tijden.
26. Zoals de huurder vandaag één man huurt om op een andere te letten, evenzo zal het u
overkomen in de grote kantoren van uw regering.
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27 Met macht en geweld zult u hopen de prins van de duivels te overwinnen, maar u zult er niet in
slagen.
28. En naar gelang u aan corruptie ten onder gaat, evenzo zullen de Faithists weggaan naar Mijn
koninkrijken.

HOOFDSTUK XXVI
1. De C'hoofden zeiden: En Jehovih gaf voorspoed aan de Nieuwe Koninkrijken zoals ze spottend
genoemd werden, want het waren geen koninkrijken, maar het tegenovergestelde.
2. Jehovih had gezegd: Een republiek kan niet het hoogste Licht volgen; zij volgt de meerderheid.
En een meerderheid is, en was en zal altijd het mindere licht zijn.
3. Daarom is een republiek niet het allerhoogste bestuur; en aangezien alleen de Allerhoogste
uiteindelijk kan triomferen, interpreteert u wat er zal gebeuren.
4. De C'hoofden zeiden: Maar velen begrepen het niet. Niettemin hadden de Faithists weinig
gemeen met de Uziërs.
5. De Faithists vestigden een wederkerigheid tussen de verschillende kolonies.
6. Want sommige waren geschikt voor de landbouw en sommige voor de fabricage.
7. En zij wisselden de producten uit, dus bestond er geen koop of verkoop tussen hen.
8. En het gebeurde ook dat, aangezien sommige kolonies in het zuiden lagen waar het warm was, en
sommige in het noorden waar het koud was, de mensen zich naar de een of andere plaats begaven
die geschikt voor hen was, en hun lidmaatschap voortzetten waar ze ook heengingen.
9. Dus gebeurde het, in Jehovih's koninkrijk op aarde, dat ze zonder regering waren zoals die van de
mensen.
10. En dit was de volgende hogere toestand die na de republiek kwam.
11. De engelen van Jehovih, die bemerkten dat dit ging gebeuren, zeiden tegen de Faithists:
12. Maak je niet zo druk over het aannemen van nieuwe wetten voor de Uziërs; neem ook niet deel
aan het bestuur, of ze nu dit of dat doen.
13. Want er zullen vele mensen opstaan en zeggen: Als de regering een wet voor de vrede zou
uitvaardigen; of, als de regering de handel en de fabricage zou verbieden van deze vloek of die
vloek.
14. Maar wij zeggen je dat al deze dingen zullen mislukken. Jullie moeten niet vertrouwen op het
goddeloze om een goddelijke zaak te verrichten.
15. De samenlevingen zullen mislukken; het genootschap van de vrede zal tot een klucht worden;
de vereniging tegen drankmisbruik zal uit het oog verloren raken.
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16. Zelfs de kerken die de vrede en de onthouding van sterke drank verkondigen, zullen de vrede en
onthouding niet omarmen. Zij zullen vriendschappelijk omgaan met handelaren in drank en met
kolonels en generaals van de oorlog, omwille van de politiek.
17. De bluf van de Uziërs zal zijn: Dit is een tehuis voor alle volken; maar niettemin zullen ze zelfs
middenin hun opschepperij verboden uitvaardigen die het tegendeel behelzen.
18. Want zij behoren tot het lagere licht; niets kan hen de andere kant op doen keren.
19. Onder het predikaat vrijheid zullen ze het recht opeisen om goddeloos te handelen.
20. Maar jullie zullen uit hun midden weggaan, en tot een apart volk op de wereld worden.
21. Zo gebeurde het; de mensen werden gewaarschuwd door God en zijn engelen, en door Jehovih
die spreekt in de ziel van de stervelingen.
22. En zij die uit de Geest waren geloofden; maar zij die uit het vlees waren geloofden niet.
23. Steeds verder gingen deze beide volkeren uiteen. En de gelovigen die vertrouwen in Jehovih
hadden, brachten rechtvaardigheid in praktijk en stegen steeds hoger in wijsheid en reinheid. Maar
de ongelovigen gingen onder in de duisternis; ze raakten verstrooid en verloren op het
aardoppervlak.
24. Zodoende slokte Jehovih's koninkrijk alle dingen zegevierend op; Zijn heerschappij strekte zich
over alles uit, en alle mensen woonden in vrede en vrijheid.
EINDE VAN HET BOEK VAN JEHOVIH'S KONINKRIJK OP AARDE
en ook het einde van OAHSPE
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Opmerkingen van de uitgever bij Het Boek van Jehovih's Koninkrijk
op Aarde
1) We begrijpen uit deze uitdrukking en ook uit het boek zelf, dat hetgeen vermeld wordt als zijnde
in het verleden, nog niet gebeurd is. In dit opzicht is het een beeld uit de toekomst, zoals in de
werkelijke praktijk zal worden aangetoond. De naam "Tae" is natuurlijk alleen figuurlijk bedoeld en
geen persoon met die naam, zoals verklaard wordt, maar een representant, iemand met een
decoratieve functie. Zie Boek van Ben.
2) Wereldlijke mensen. Zie Boek van Ben.
3) Es zal, in dit geval. "geestelijk gezind" betekenen. Zie Boek van Ben.
4) De namen "Aborn" en "Thurtis" zijn, terecht, ontleend aan het Hebreeuws. Ik sta versteld over de
omvang van deze familie van filosofen, Aborn en Thurtis. Zij worden in alle tijdperken van de
wereldgeschiedenis afgebeeld, zelfs voor de periode van Sodom en Gomorrah. En onder de
zogenaamde progressieve denkers van vandaag zijn het er duizenden. Ze komen voor onder alle
soorten namen, van vrije liefde tot vrijdenkerij. Ik heb er veel van onderzocht voor wat betreft hun
geloof in een Al Persoon, een Schepper, Jehovih, en ik ontdekte dat geen van hen Hem aanvaardt.
Zij beschouwen zichzelf als goden en godinnen.
5) Mattheus 10 vers 34.
6) Ofschoon de christenen hun engelen graag met vleugels zien, geldt dat niet voor de staart,
waarvan sommige volken opscheppen over de lengte.
7) Tot aan deze tijd zijn er tienduizenden spiritualisten die getuige zijn geweest van al hetgeen in dit
hoofdstuk wordt beschreven; voor zover dit het zingen en spreken van de engelen betreft. De
woorden in de zang zijn echter van een hogere orde dan hetgeen er gewoonlijk in de zogenaamde
geestelijke kringen gezongen wordt.
8) Een Zarathoestrische hoed is een kardinaalshoed, en oorspronkelijk rood als bloed, zoals gezien
wordt in de geschiedenis van Zarathoestra. Hij heeft geen rand en is een zinnebeeld van de
vernietiging van de Faithists in een leeuwenkuil. Hij wordt ook gebruikt in de riten van
Emethachavah. Zie Boek van Saphah.
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afb. 135 Lijst van portretten. Een groep kinderen uit Newbrough’s Shalamkolonie
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