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70.
Is jy ‘n Christen en ‘n volger van Jesus Christus.
Eerstens moet ek vra of jy ‘n Christen en ‘n volger van Jesus Christus is, of is
jy ‘n volgeling van YAHUSHA dié Gesalfde (Yahh-Hu-Shua Mashiach / dié
Gesalfde) Lees asb. hierdie traktaat en besluit of jy nog steeds een wil wees.
Soos die profeet Elia van ouds...: doen ons ‘n oproep tot mense in die
werkstuk wat gaan oor blootstelling en afbreking van die heidens – besmette
"godsdienste" en die tradisies in hul midde, so ook in die saambou en herbou
van die korrekte Geestelike altaar met offers aan ons Ewige VADER deur Sy
Seun YAHUSHA.
Die gebou van die Lewe is gebou op die fondamente van die ware
oorspronklike profete en dissipels saam met YAHUSHA dié Gesalfde as
hoeksteen. Dit is gebou met lewende stene, wat beteken dat die gebou
saamgestel is uit mense wie se lewens verander het, en gereformeerd is, weg
van hierdie wêreld se verkeerde weë, asook heidense “godsdienstige”
invloede wat geërf is uit die oudstes (voorvaders) en leiers, en sodat hulle
nuwe lewe en krag kan ontvang van die Ewige Gees (YHUH). Ons moet
afgesonderd vir Hom lewe, sodat Hy in ons kan lewe. Om hierdie rede glo
ons dat ons deel uitmaak van baie in die wêreld wat in hierdie tyd opgewek is
vir die eindtyd boodskap wat soos in Joh.1:23 staan: ’n stem van een wat
roep uit die woestyn, maak reguit die pad van YHUH.
Ons missie ... is die bekendmaking van die Naam van ons Allerhoogste en
Ewige Heerser, YHUH , en om Sy oorspronklike outentieke Hebreeuse Naam
wat bo alle Name geskryf is en (
); (YâHH) uit te spreek "Yah", (Strong's
ref.3050), asook soos in Sy ander titels wat Hy deel as Seun van VADER. Sy
Naam sal erken word in die bekende universele woord van lof wanneer dit
“korrek” uitgespreek word in Hebreeus, soos "Hallelu-Yah" wat beteken ...
lof vir "Yah." Die vertalers van die Skrif het verkeerdelik hierdie Naam
vervang met Elohim en ander Baäl name.
Let wel: Die woord "Here" (Lord) ("Baäl" in Hebreeus), sowel as "God", "El",
"Elohim" is verkeerd, want dit is nie name nie, maar titels van heidense
afgode wat 'n ou Kanaänitiese demoon is, en dit is onaanvaarbaar!
Ons dien ... die VADER deur Sy Seun " YAHUSHA - Messiahs " (die
Gesalfde) "Yahh-Hu-Shua" (wat beteken "Yah" is ons Losser). Die Een wat
tot mensdom gekom het ongeveer 2000 jaar gelede, wat die aanvaarbare
Pasga Lam was en Sy lewe as 'n losprys vir ons Wetsoortredinge gegee het.
Na 3 dae en 3 nagte het Hy opgestaan uit die graf deur die krag van dié Ewige
VADER en opgevaar het na die hemel, waar Hy weer gaan kom om te regeer
oor ons in [onder] Sy VADER, dié Groot Krag. Die Bron van alle Energie.
Halleluja!!

71.
Eerstens moet ons die ware geloof in dié Gesalfde herstel, wat beteken dat
die aanvaarding in die Naam van die outentieke, enigste ware aanvaarbare
offer van die oorspronklike Hebreeuse geskrifte, waardeur die mensdom
Lossing kan kry deur middel van die Naam van "YAHUSHA dié Gesalfde"
Hand. 4:12

Tweedens moet ons gaan kyk waar dit te vind is en sy ontstaan en dan die
betekenis. Die verwronge leer met sy simbole het baie jare gelede sy uitspruit
uit die universele Kerk van Rome, met al haar heidense "son aanbidding"
rituele, wat later bekend was as "Die Rooms-Katolieke Kerk”, ontvang.
Hierdie kerk is gestig deur keiser Konstantyn, wat die tydperk ingelei het tot
325 nM by die Raad van Nicea en die tyd daarna. As gevolg van sy
bekeerlinge wat dan ‘Christene’ genoem was en ook beteken was dat hulle
volgelinge van "Christus Jesus" was, of as voorheen bekend "Ie-ZEUS
Christos"

Konstantyn het gevind... dat hy nie die woord van die ware Hebreeuse
outentieke geloof in dié Gesalfde kon laat ophou om te glo aan die verkondig
en verspreiding deur die getuies van die lewe, werke, dood en opstanding van
YAHUSHA dié Gesalfde, vir die Lossing van Sy volk nie. Dit was 'n groot
bedreiging vir sy heerskappy sowel as sy heidense "Son - Aanbidding religie".
As resultaat ... Ongeag VADER se wil, wou hy sy posisie en krag, bo alle koste
red, dat hy die ware geloof verander het om sy eie doelwitte te pas. Hy het toe
kunstig ‘n verdigte plan beraam om dit te assimileer (dit verslind), sodat dit
omskep kan word in ‘n “rang heidendom”, wat sy teëparty magteloos gelaat
het en vir hom makliker sou wees om die bevele te gee, in plaas van om
beveel te word. Wetende het hy dit gedoen, want dienende heidene asook
swak gelowiges kon hy maklik op beroep (staatmaak). Dit was maklik, gewild
en nie veeleisend vir hom nie. Dit was ook baie goedkoop aan die ander kant,
waarvan hy niks hoef te gebruik het nie.
So was dit dan sy bevel vir "Son - Aanbidding" en sy belangrikste doelwit dat
hierdie nuwe gereformeerde "godsdiens" oor sal gaan na "Christenskap”. Hy
het eerstens sy volgelinge beïnvloed, om deur hulle die hele wêreld te bereik.
Sedert was dit eers bekend in Latyn as "Chi-Rho"-stians, en heelwat later in
Engels vertaal was as "Christen". "Chi-Rho" st, beteken die son of die vuur
in die lug van vader, wat duidelik die volgelingskap van "Christus" was. In
eenvoudige taal beteken die woord "Christen", "sonaanbidder".
= ( Mass or Christmas is pagan ) Kersfees is heidens.
Dit is ook om hierdie rede dat hul hoof dag van "aanbidding" aan die son
gegee is op 25 st Desember wat die naam "X Mass" ( Mass) ontvang en
beteken, “dag van sonaanbidding ", of aanbidding van die groot vuur (Great
Fire) in die lug.

72.
25 Desember is die hoof jaarlikse dag van die Son (son aanbidders) ook
bekend as “X Mass” het absoluut geen verhouding met die geboorte van ons
Losser nie. YAHUSHA is in Maart gebore wat die Lente is en nie Desember
nie, want Des. in Israel is winter en dié Gesalfde is gebore in Lente terwyl die
herders nog in die veld kon slaap saam met hul skape.
Die simbool “XP” Beteken Chi-Rho, wat in gebruik was lank voor die
heidense “Christendom”. X (Chi) staan vir die groot vuur in die lig of dan die
Son; die P (Rho) staan vir Pater of Patah (Vader). Die woord labarum
beteken: ewig lewende VADER (gaan in op webtuiste en verbaas jouself).
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Konstantyn, die “Sonaanbidder”, was weereens verantwoordelik vir die
invoering van die dag as die “Hoof dag van aanbidding” in die nuutgevonde
“Christelike” godsdiens elke jaar. Dit is die tyd van die jaar wanneer die
heidene fees gevier word om die verjaardag van die “songode” Mithra, Ra, en
Tammuz (noem slegs ‘n paar) op 25 st Desember met die hergeboorte van
die son te vier. Op hierdie tyd van die jaar bereik die son sy laagste posisie in
die lug, in die noordelike halfrond, naamlik die 21st tot die 27st Desember
dan skyn die son op sy kortste (winter).
Ver terug in die Babiloniese tye, op die aand van die 24 Desember, het
Babiloniërs 'n “Yule log” in die kaggel gebrand, wat die dood van die ou
songod beteken. Op die volgende oggend van die 25st, versier hulle ‘n groen
boom wat die wedergeboorte van "die son god" is, dan is die komende
maande geseënd (m.a.w. geseënde nuwejaar wense). Die “Yule logs”
stipuleer dat die Babiloniese kinders ‘n “offer " geoffer het aan hulle
“Sondag” god. Die term "Yule" beteken “kind” in Chaldeërse taal (dit is ‘n
Babilon spreek). In Jeremia 10 waarsku YHUH Israel om nie te deel in die
versiering van bome nie ("Kersfees" boom). Hy waarsku dat dit 'n
waardelose afgod is wat geen krag het nie.

73.
Hy sê dat Hy die Almagtige is en dat daar geen Skepper buiten Hom is nie
Deut.32 Hy bevestig ook dat dit 'n seer en 'n belediging is wat Hy verduur
deur hierdie praktyke. Sy huis is geplunder deur ongehoorsame predikers,
volgers van ander nasies se praktyke en hardnekkigheid. Hy het vergelding
daar gestel, as gevolg van hul bose praktyke. Hy verwoes hulle stede en
onbewoond sal hulle wees. Sy gramskap sal op die heidene uitgegiet word vir
al hul bose praktyke wat nie Sy Naam eer nie.
Die groot vraag in die lig van gegewe informasie is nou...Kan enige gelowige
met gesonde verstand en ‘n billike gewete nog steeds hierdie heidense ritueel
van “Kersfees” beoefen, asook om voort te gaan om iemand “komplimente
van die seisoen” te gee? In hulle weerwil tot die wil van YHUH en in hulle
geloof sondigheid, dink hulle dat hulle ongestraf sal bly?
Paas (Easter) “Son”dag en sy oorsprong.
Dieselfde waarskuwing geld vir diegene wat Paasfees (Easter) hou; die Paas
haas, paaseiers en die “Hot cross buns”. Weereens Konstantyn se raadgewers
(Council of Nicene) in die jaar 325 se skuld. Die Hebreeuse Pasga wat op die
14 de Abib gehou word het direkte verbinding met YAHUSHA dié Gesalfde se
foltering. Die foltering was op ‘n Woensdag en het rondom die 20st Maart
gebeur, en nie op ‘n Sondag, die einde April nie. YAHUSHA was 3 dae voor
Sondag reeds dood en het wel op Sondag opgestaan. Ons sit nou met ‘n
Woensdag wat vervang is met ‘n Paas – Sondag ritueel.
"Easter" ook bekend as Eostre, Eastre, Eostra of Orstara, het 'n deel van die
nuut gestigte "Christelike” godsdiens geword. Sy was bekend as die,
“dag aanbreek godin” (dawn) en ook die godin van die “lente” met al haar
vrugbaarheid simbole en vrugbaarheid rituele. Baie naslaanwerke getuig dat
sy die kern was van die paaseier en die paashaas.
In die Hebreeuse (Ou Verbond/ Ou Testament Skrifte ) was sy ook bekend as
Ashtaroth, Ashtoreth, Astarte, Ishtar en ook die "koningin van die hemel"
Dit was alles om haar te “aanbid” en dat die wederstrewige Israeliete maar
gedwee die Paasbolle (hot – cross buns ) met die “kruis daarop” geëet en lief
geword het daarvoor. Hierdie sirkel bolle is in dieselfde vorm as die son, wat
‘n simbool is van die Babiloniese songod, waarvan die kruis die son simbool
is.
Die vraag is; as YHUH die heidense fees afkeur wat Hom so verag,
waarom doen Israeliete nog die bose praktyke? Hoekom koop en eet
hulle die bolle? Uit pure traak-my-nieagtig of weet hulle wat hulle
doen? Dink hulle dat hulle ongestraf sal bly? Is die verleidelike bolle
dan so lekker dat hulle hul ewigheid prys gee?

74.
Jer.7:9. Sal julle steel, doodslaan en owerspel bedrywe en vals sweer en vir
Baäl offerrook laat opgaan en agter ander gode (Mighty Ones) aan loop, wat
julle nie ken nie, 7:10 en dan kom staan voor My aangesig in hierdie huis
waaroor My Naam uitgeroep is, en sê: Ons is verlos! -om al hierdie gruwels
te doen?
Jer.7:11 Is hierdie huis waaroor My Naam uitgeroep is, ‘n spelonk van
moordenaars in julle oë? Ook Ek—kyk, Ek het dit gesien, spreek YHUH.7:17
Sien jy nie wat hulle in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem
doen nie? 7:18 Die kinders maak hout bymekaar, en die vaders steek die
vuur aan, en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin
(Paas bolle) fees en vir ander gode drankoffers uit te giet om My te terg.
Jer. 7:19 Terg hulle My? spreek YHUH. Doen hulle dit nie aan hulleself tot
beskaming van hul aangesig nie? 7:20 Daarom, so sê YHUH van die
Leërskare: Kyk, My toorn en My grimmigheid sal uitgestort word oor hierdie
plek, oor die mense en oor die diere en oor die bome van die veld en oor die
vrugte van die land; en dit sal brand en nie uitgeblus word nie.
Die Pagan Kruis
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Konstantyn se kruis visie moes ‘n “son” uitbeelding hê, en in die jaar 312 was
dit op verskillende maniere in die "valse Christelike" leer goedgekeur, veral
toe hy die woorde "kruis" sowel as "kruisig" gebruik het. Hierdie woorde is
nie in die Griekse geskrifte van die Nuwe Verbond Skrif nie. Aspris het die
vertalers die fout, kruis of kruisiging, in die plek van stauros en stauroō
(paal) ingesit om niemand anders as Konstantyn te bevredig nie.
Vine’s Expository Dictionary of New Covenant Woorde sê, "STAUROS dui
veral na 'n regop paal of folterpaal ... Beide die naamwoord en die
werkwoord stauroō, beteken om vasgemaak te word aan ‘n stok of 'n paal.
Hierdeur is weereens baie duidelik van sy pogings om die ware Gesalfde in ’n
Religie van Son -"aanbid" te omskep.
Daar moet opgelet word dat YAHUSHA dié Gesalfde aan 'n regop paal
vasgemaak was en nie aan 'n gekruisde paal nie (die woord gekruisig is vals)
Alexander Hislop in, The Two Babylons, bl. 197-205", verwys na die kruis as
hierdie heidense simbool ... Encyclopaedia Britannica, 11 de uitgawe, vol. 14,
bl. 273, sê: "In die Egiptiese "Kerke" is die kruis 'n heidense simbool van die
lewe, geleen deur die "Christene" en vertolk word in die heidense wyse."

75.

"Baäl-aanbidding" in Christelike kerke

“Baäl – aanbidding” wat die vals simbole soos die sonpilare of obeliske van
Egipte is, is op, in en om alle Christelike kerke te vinde. Dit is ongelooflik
....hoeveel miljoene kerke oor die hele wêreld, in ‘n direkte stryd is met die wil
van YHUH. Ek glo net om die hoek van jou woning is daar ‘n obelisk!
Bo alles het dit die merk en eer van die son, naamlik die kenteken
Die “XP”
wat vrymoediglik ‘n uitbeelding aan die voorkant van ’n obelisk (fallus) is. Baäl,
of te wel Son aanbidding simbole, wat kerktoring is, of teen die preekstoel of in
die voorportaal; selfs in die Bybels of gesange boeke is. Israeliete was beveel deur
YHUH om hierdie pilare van die heidense nasies af te breek, wat Hy uitdruklik
as "gruwels" beskryf het en dat Hy dit haat.
Ex.23: 24; 34: 13; Deut.7: 5; 12: 3, ens.

"Jesus Christus"
Die naam "Jesus Christus" was nooit die naam van die Seun van VADER nie.
Die oorspronklike Skrif leer ons dat daar geen lossing in ander name is as
"YAHUSHA," Gesalfde nie, en daarom gebruik ons dit net (Hand. 4:12).
Volgens ... sterk anti-Semiete of anti- Judaïsme wat geheers het onder die
Romeins en Grieks sprekende wêreld, was in hierdie tye die sentimentele
idee van 'n Judese Losser (Gesalfde) totaal onaanvaarbaar, so hierdie nuwe
en "sogenaamde" hervormde " godsdiens " was baie goed ontvang deur die
mense as gevolg van hul heidense oorsprong. Soos gevind.... van hulle
mitologiese, heidense "aanbidding" van "Jupiter" en ook "Dionysius" dat die
werklike "Shua" (Naam) van die Gesalfde "YAHUSHA", vervang is deur 'n
Hellenised (Griekse karakter) in die plek van die regte naam wat gelei het tot
hulle meer bekende en paslike woord, Ie-ZEUS. Die naam wat later ‘n
verandering ontvang het na “Iesous”, en uiteindelik "Jesus". Jesus of GeeZeus, (idool) Christos, wat absoluut geen lossing krag het nie (Hand. 4:12).
In die verlede en hede was en is dit ‘n fout, maar in teenstelling met die
oorspronklike Skrif noem Christene oor die hele wêreld nog steeds hom as
die "Losser" van die mensdom.
As die weg van die waarheid ..., in 'n (on-going) voortvloeiende reis glo, wat
gelei moet word deur "VADER se Gees"[YAHUSHA] moet hulle wakker word
en tot besef kom van die belangrikheid en die ontvangs van die Ware Naam,
so ook om die oproep tot ander, om dieselfde te doen.

76.
Dit is in Sy Naam ... dat ons die reg het tot bevryding (Hand. 4:12) en dan as
Sy kinders verdien ons die reg om VADER aan te spreek as VADER. Dus die
verkryging van die wettige reg van “erfgename” te word om die erfenis van Sy
beloftes te deel. Deur Sy goedgunstigheid sal ons die prys van onsterflikheid
ontvang.
Soos ons nie... die name van hoogwaardigheidsbekleërs vertaal nie, wat gee
ons die reg om die hemelse Heerser name te gee. Watter gesag het die mense
homself gegee om die oorspronklike outentieke Name van die "Almagtige
Ewige VADER " en Sy Seun te verander? Dit is ook 'n ware feit dat in ... die
Oxford Annotated Bible van 1952, in sy voorwoord, dui daarop dat die term
"Jehovah" sy ontstaan in die laat Middeleeue (deur die Rooms-Katolieke
Monk-Petrus Galatinos) gekry het.
Met betrekking tot hierdie, blyk dit dat die woord "Jehovah" enigsins ooit in
Hebreeuse taal gebruik was [Einde van aanhaling]. Daar is nie... 'n letter "J"
in Hebreeus of Grieks nie, hetsy beide Ou en Moderne taal. ‘n Feit is dat die
letter "J" ook nie bestaan het in die Engelse taal tot 1565, en was die eerste
keer deur ‘n drukker Gillie Byes geopenbaar. Slegs in die jaar 1881 (1,881
jaar na die dood van "YAHUSHA), het die naam Jesus in gebruik gekom in
die Kerk van Rome en so ook in die Engelse Protestantse kerk. So die letter
"J" is Skriftelik ongeldig in relatief onlangse oorsprong (“J” Workers).
In die oorspronklike... King James Version van die Bybel van 1611 sal jy die
naam "Isous" vind, maar nie die naam "Jesus" nie. So as jy jou lossing sowel
as ewige bestaan baseer in die naam van Jesus sal jy jouself in stormagtige
see vind of op 'n verlate eiland, gestrand met geen hulp of lossing in sig nie.
Onthou, die dissipels van "YAHUSHA" was Hebreeus, hulle het nog nooit
gehoor van die naam "Jesus" nie bloot omdat die letter "J" nog nie bestaan
het nie. As ons ernstig is ... oor ons lossing en die hemelse beloftes, en nie
deur eie vooroordeel en hardheid van hart nie, vind ons dat alles nie te laat
en verlore is nie, het ons regtig nodig om ernstig aandag te gee aan die
volgende skrifgedeeltes.
Jer. 8:8,9 Hoe durf julle sê: Ons is wys, en die wet van YHUH is by ons?
Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leuen pen van die skrywers. Kyk, hulle het
die woord van YHUH verwerp, en watter wysheid sou hulle hê?
Joh. 4:22 Julle “aanbid” wat julle nie weet nie; ons aanbid wat ons weet,
want die Redding is uit die Judeërs (Juda) (nie die Grieke, Romeine, of
enige ander nasies).

77.
Neem asseblief sorgvuldig kennis!
Hand. 4:12 En die redding is in niemand anders nie, want daar is ook geen
ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons
gered moet word nie.
Ps.68:5 Sing tot eer van YHUH, psalmsing tot eer van Sy Naam, vul die
pad op vir Hom wat deur die woestyn vlaktes ry: YHUH is Sy Naam; en
jubel voor Sy aangesig! Joh.3:18 Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel
nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in
die Naam van die eniggebore Seun van VADER nie. Jes.52:6 Daarom sal
My volk My Naam leer ken; daarom sal hulle weet op dié dag dat dit Ek is
wat spreek: Hier is Ek! Jer. 10:25 Stort U grimmigheid uit oor die nasies
wat U nie ken nie, en oor die geslagte wat u Naam nie aanroep nie;
Joël.2:32 En elkeen wat die Naam van YHUH aanroep, sal gered word;
Lees mooi die antwoord in: Joh.8:28 En YAHUSHA sê vir hulle: Wanneer
julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is;
(m.a.w. die Ewig Lewende Een; Ex.3:14 = YHUH)
Jes. 52:6 Daarom sal My volk My Naam leer ken; daarom sal hulle weet op
dié dag dat dit Ek is wat spreek: Hier is Ek! Open. 3:12 Wie oorwin, Ek sal
hom ‘n pilaar in die tempel van My VADER maak, en hy sal daar nooit weer
uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van My VADER skrywe en die naam
van die stad van My VADER, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van
My VADER neerdaal, en My nuwe Naam. Mark. 8:38 ….. elkeen wat hom vir
My en My woorde skaam in hierdie owerspelige en Wetsoortredinge geslag,
vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die
lofwaardigheid van Sy VADER met die reine engele. Mat 12:49 .... My broers.
Ps.96:5 Verduideliking van die ware Naam
Dit verskyn in die oorspronklike Hebreeuse Skrifte (Ps.68:4 NLV) as ( )
(YâHH) uitgespreek "YAW" Strong's Hebrew Dictionary Verwysing No.3050.
Dit is saamgestel uit twee konsonante, wat die letters "Y" (Yode ) en "H"
(Hay) met 'n klinker punt, naamlik' n caw-spanmaats '( ) tussenin. Dit het 'n
"aw" klank soos in al, CRAWL en shawl.
Toe die vertaler dit na Engels vertaal het, het hy 'n party gekies om die “cawspanmaats” uit te beeld deur die gebruik van 'n letter "a" met 'n pet op (â).
(Sien Strong's Hebrew Artikulasie klinker punte). Die Naam ( ) (YâHH) is
uitgespreek "YAW" met 'n stille HH maak dit' n kort vokaal wat net 'n cawspanmaats' ( ) = (a) of "aw" en nie 'n pat'takh ("a") as in FAR gebruik mag
word. Om hierdie rede is die woord Yah of Yah-Weh verkeerd.
"YAW" verskyn in die oorspronklike Skrif met baie appellerende titels en
benamings wat bygevoeg word, en is om met die grootste respek behandel te
word.

78.
Heidense Sonaanbidding
Tummus

Tummus en sy ma

YAHUSHA dié Gesalfde lasterlik geproklameer te word… “Die Seun van die
Son” Let op die “Nimbus, Halo, of krans naamlik: die son se skyf, agter hulle
koppe, dus ‘n kenmerk van die son in die “ Sonaanbidding” en die uitwys van
die “heerlikheid van son”.
In baie van Clemens van Alexandrië (ca 150-215) verklaar ons Losser “die
Seun” van “die ware Son” te wees. Konstantyn, in dieselfde “godsdiens” het
ook YAHUSHA geassimileer in sy Christendom, so ook “Sondag –
aanbidding”.
Hy het in die jaar 321, verkondig dat Sondag die Sabbat vervang en dus die
amptelike dag van rus genoem moes word "die dag van die Here / God".
Hebreeuse Saterdag Sabbat, die dag van rus te verheidens
"Son aanbidding" op Sondag die dag van die Son.
Dit is 'n vreemde ... en 'n verstommende feit dat so baie mense in hierdie
moderne tyd van wetenskaplike kennis en vooruitgang, desperaat klou aan
die ou Middeleeuse "Son aanbid" rituele. Dit was wetend en onwetend
beoefen. Ons weet tog dat die mees superieur lig (VADER deur Sy Seun) in
ons hemel die son geskep en gewaarsku het om dit nie te vereer nie. Dit is
wel vir die heidene gegee as aanbidding.
Dink net aan die feit dat ons son net een van honderde biljoene sterre in ons
Melkweg is en dit maak maar ‘n klein deeltjie van ons heelal.
Waarskuwing is gegee ... aan Israel, deur middel van Esegiël, in Eseg. 8:9-16,
YHUH noem hierdie 'n "bose gruwel". In vers 16 lees ons van die 25 mans
"aanbid" die Son na die Ooste. Israel was streng beveel om nie sulke praktyke
te doen nie.
In die Ou Verbond ... bedeling YAHUSHA( Die Seun) beveel die volk om die
Tien Gebooie (waarvan die Sabbat, die vierde gebod “Saterdag”) te hou.
Kyk wat die woord Glorie (Glory) en Heilig werklik beteken.
Die alleman god aanbidder, gebruik die woord “heilig”... soos in “Heilige
Gees” in die plek van VADER se Gees; dit is ‘n algemene gebruik onder
Christene en dit is lasterlik. Die korrekte woord is Ruach ha Kodesh wat die
Rein Gees van VADER beteken. Hoekom die “Heilige” woord gebruik word...
wat ‘n direkte verbinding is aan “Son Aanbidding” gaan all logika te bowe.

79.
Strong Konkordansie (Grieks no 1506.) Die woord heile beteken die "son se
strale." Dan het ons nog die woorde: halo - die sirkel van die son of die
"heilige ring", nimbus - die son agter die koppe van die sogenaamde
"heiliges" G. Jobes, Dictionary of Mythology Folklore and Symbols, p. 781,
state, "HOLY”: In feitlik alle tale word die woord heilig afgelei van die
vergoddeliking van die “son”.
Dieselfde geld vir die woord ... "Glory" Waar ... "Heilige" .. verwys na die
strale van die son ... "Glory" verwys na die glans van die son in die "Son en
Sondag aanbidding". Vir hierdie rede mag jy nie hierdie twee woorde gebruik
om eerbied aan VADER te gee nie..
Na die lees van die bogenoemde, Is jy 'n Christen volgeling van Jesus
Christus of is jy ‘n volgeling van YAHUSHA Messiahs (die Gesalfde).
Die besluit is joune.
http://www.nicolations.followersofyah.com/
http://www.fmh-child.org/FallingStars/CCM.html

