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[7] Hier neem `n ander leerling weer die woord en sê: 
“En wat dan wanneer my eie natuur my vererg? Wie 
sal daarvoor tot verantwoording geroep word? Dit is 
tog duidelik die skuld van Hom wat my so `n ergerlike 
natuur gegee het!” 

[8] Op hierdie vrypostige en taamlik brutale vraag van 
die enigsins opgewonde leerling word EK dan ook `n 
bietjie geprikkel en sê: “Goed, wanneer jy jou vir jou 
hand of jou voet vererg, kap beide dan af en werp 
hulle weg! Want dit is beter vir jou dat jy lam en as `n 
kreupele die hemelryk binnegaan, as dat jy met beide 
hande en voete in die ewige vuur gewerp word! 
(Matthéüs. 18:8) En as jy jou vir jou oog vererg, ruk dit uit 
en werp dit weg; want dit is beter vir jou dat jy met 
één oog die hemelryk binnegaan, as dat jy met twee 
oë in die vuur van die hel gewerp word!” (Matthéüs. 

18:9) 
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245 [3] EK sê: “Hierdie woorde is selfs opgeteken, soos 
wat nou ook hierdie woorde opgeteken moet word 
wat Ek nou oor die nadeel van die ergernisse gespreek 
het, sodat julle hulle nie weer so maklik sal vergeet 
nie.  

[4] Wat kom ooreen met die hand van die mens? Die 
handeling, of dit nou goed of sleg is; dit is dus `n 
handeling wat in `n korrekte ooreenkoms deur die 
woord en beeld “hand” weergegee word; die vaste wil 
egter is die byl; slegs hiermee kan jy jou slegte 
handeling vir altyd van jou af verwyder. Maar hoe kan 
jy nou nog so dwaas wees om te meen dat Ek hiermee 
die liggaamlike verminking beveel het? 

[5] Dieselfde het Ek jou ook aangeraai in verband met 
`n voet wat jou vererg. Wie sal ooit in staat wees om 
homself werklik `n voet af te kap? En hoe dom sou 
Ekself moet wees om so `n gruwelike verminking van 
die eie liggaam te gebied, sodat die siel haar daardeur 
uit die hel kan red! 

[6] En soos wat die liggaam voete moet hê om vooruit 
te kom en op die regte plek werksaam te kan wees, 
moet die siel liefde en begeerte hê vir iets, sodat sy 
daardeur en vir watter soort welbehae dan ook aktief 
word. 

[7] As hierdie liefde en begeerte van die siel nou nie in 
ooreenstemming met My leer is nie, wat mens goed 
kan vasstel, dan is dit sleg en `n ergernis vir jou hele 
wese; neem dan nogmaals die skerp byl van jou wil en 
kap so `n dergelike liefde en begeerte van jou af, en 
handel en wandel dan slegs met die goeie liefde en 
begeerte, dan sal jy lopend op hierdie nuwe voet van 
jou siel, baie maklik die hemelryk binnegaan!  

[8] In feite moet dit as volg opgevat word: Elke mens 

op hierdie wêreld het noodsaaklik `n tweevoudige 
liefde en begeerte wat daaruit voortkom. Die een is 
materieel en dit moet ook daar wees; want sonder 
hierdie liefde sou niemand die aarde bewerk het nie 
en sou ook niemand ook vir hom `n vrou geneem het 
nie. En sodat die mens dit ook op hierdie aarde doen, 
moet hy ook `n materiële, na buite gerigte liefde en 
begeerte hê wat hom tot hierdie aktiwiteit beweeg en 
dra. Word hierdie liefde en begeerte vir die 
buitewêreld te magtig, dan vererg dit die hele mens en 
laat die siel kwyn, omdat sy te veel na buite gedring 
word in die materie in. Dan is dit hoog tyd om homself 
sterk te vermaan en hom met vaste wil los te maak 
van hierdie liefde en begeerte en enkel en alleen dit 
wat net van die gees is, uit alle mag na te strewe. As 
dit die geval is, dan is ook net dit voldoende om 
Elohim se ryk te bereik, ofskoon mens volgens die 
korrekte orde van dinge, beide sake goed sal moet 
doen, vanweë die naasteliefde. 

[10] Onder die uitruk van die oog en die wegwerp 
daarvan is die wêreldse verstand van die mens te 
verstaan. Dit is `n oog van die siel om die dinge van 
die wêreld te bekyk en te beoordeel, en hulle te 
vergelyk met die dinge van die gees. As dit te veel in 
die rigting van die wêreld uitgaan en geheel afkeer van 
dit wat van die gees is, vererg dit die siel baie omdat sy 
daardeur ook heeltemal in die materie opgaan, en dan 
is dit hoog tyd om heeltemal van die suiwer wêreldse 
wysheid af te sien, en die denke slegs te rig op wat 
met Elohim, die gees en die siel te make het, terwille 
van die hemel. 

[12] Ek dink dat julle dit nou goed verstaan het, en as 
Ek later weereens die onderwerp aanroer, moet julle 
nie meer na die betekenis van sulke onderwysende 
beelde vra wat Ek met opset so bedek gee nie, omdat 
hulle suiwer vir die siel is, wat nou by elke mens op 
hierdie aarde ook deur die vlees bedek is vir die 
liggaamlike oog! Want `n leer vir die hele mens is baie 
anders as `n leer wat slegs die siel aangaan. Verstaan 
julle dit nou almal?” 
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