Hoofdstuk 25
De ontwikkeling van Kaïns geslacht
1. En zie, toen verdween Abel, en Atheope at voor de eerste keer in zijn leven geheel opgewekt en blij
van de vruchten en deed precies zoals hem bevolen was.
2. En zo bevolkten dan zijn laatste nakomelingen alle eilanden in de wateren tot op de dag van
vandaag en na de grote verdelging van het slangenbroedsel door de vloedstromen uit de hemel, ook de
grote werelddelen die jullie heden Afrika', 'Amerika' en 'Australië' noemen. En zijn stam is niet
gedood door de vloedstromen en is tot op heden nog dezelfde, om te getuigen van de toenmalige en
hedendaagse gruweldaden van Mijn en Hanochs kinderen.
3. En zie, zo leeft deze Atheope nog, natuurlijk en geestelijk, tot op dit moment als een niet aflatende
waarnemer van jullie doen en laten, verborgen op een klein eilandje, dat geen sterveling ooit zal
vinden in het midden van het grote water!
4. En zie, hij at en dronk allerlei soorten vruchten en verwekte in de volgende duizend jaar nog
zevenhonderd kinderen. Toen echter werd hij door Mij vernieuwd en at en dronk niet meer, omdat hij
voor de eeuwigheid verzadigd werd door Mijn liefde, dat is de beste kost die er is. Want wie daarmee
verzadigd wordt, zal de dood voor eeuwig niet zien, smaken en ondergaan en hij zal dan nooit honger
of dorst hebben. En zijn sterven zal een levend uittreden zijn uit dit leven naar het leven in het leven
des levens van de levenden, door de Levende die Ikzelf ben.
5. En aldus verzadigd leeft Atheope nog tot op dit uur lijfelijk als de eerste mensenzoon in de wijdse
aanblik van de aarde en kan het doen en laten van alle mensen bezien en is dientengevolge een oude
getuige van al Mijn daden tot aan jullie toe.
6. Hij kende Noach, Abraham, Mozes, alle profeten en Melchizedek, de hogepriester.
7. En hij was getuige van Mijn geboorte en Mijn nieuwe schepping door het grootste van al Mijn
werken, namelijk door het werk van de verlossing. En zo zal hij ook bewaard blijven tot aan het
volledige nederdalen van Mijn heilige stad, hetgeen zojuist een aanvang heeft genomen. Aldaar zal hij
ook geheel opgenomen worden als een trouwe poortwachter; want buiten Mijzelf kent niemand de
slang zo door en door dan hij, die de mees te hinder van haar heeft ondervonden.
8. En zie, dat is de geschiedenis van Kaïn, die nu aan jullie gegeven is om rijpelijk over jezelf na te
denken, opdat je daardoor des te eerder en des te gemakkelijker de fijnste wortels van het boze in
jezelf mag vinden en herkennen om die tot in hun diepste grondslagen te vernietigen, om zodoende in
Mijn liefde het reeds zo lang verloren paradijs weer te vinden en eindelijk ware, getrouwe burgers van
Mijn nieuwe, grote, heilige stad te worden, omdat Ik voor jullie allemaal de allertrouwste, heiligste en
allerbeste Vader ben van alle eeuwigheden der eeuwigheden. Amen.

