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Ek is die Lig
Ek begin met ‘n staaltjie wat gebeur het in ‘n klas, want die onderwerp gaan oor
afwesigheid.
As YHUH alles geskape het moes Hy selfs duisternis geskep het, want dit bevat
ruimte en plek. Om dit te kan bewys en bepaal moet lig aanwesig wees.
Duisternis is dus die afwesigheid van lig. Ons kan lig bestudeer, maar nie
duisternis nie. Met Newton se prisma kan wit lig in baie kleure opgebreek word
en verskeie golflengtes van elke kleur bestudeer word, wat die teenoorgestelde is
van duisternis. Enige eenvoudige ligstraal kan in die wêreld van donkerte
inbreek en dit verlig. Duisternis kan slegs gemeet of bepaal word deur die
hoeveelheid lig wat teenwoordig is. Donkerte is ‘n term wat deur die mens
gebruik word om te beskryf wat gebeur as daar geen lig teenwoordig is. Neem bv.
boosheid. Boosheid is ook ‘n term wat gebruik word weens die afwesigheid van
YHUH, wat die Lig is. Boosheid is soos die koue wat kom as daar nie warmte is
nie, of die donkerte wat kom as daar nie lig is nie. Iets wat nog nie verstaan of
verklaarbaar is nie, verteenwoordig afwesigheid van openbaringe. YHUH het dus
ruimte en spasie geskep wat ons ken as duisternis (of donkerte) waarvan Hy lig
ingebring het soos in Gen. 1: Laat daar lig wees, en dit was goed. Dit is die
resultaat wat gebeur wanneer die mens nie YHUH se Liefde in sy hart het nie.
Om die woord Lig te kan verstaan moet ons sy ontstaan en werke naspeur.
Ons weet dat lig die teenoorgestelde van donker is. Liggewende ligte soos die
lamp, lantern, fakkel, kers, flits, sterre en die son is die bron van lig. Dit gee die
veronderstelling van lewe, positiwiteit, blydskap, hoop en openbaringe waarvan
duisternis die teenoorgestelde is. As jy in iemand se sonlig staan sal hy gou vir
jou sê; jy veroorsaak duisternis. Deur lig kan kleur of glans na vore kom, maar
daarsonder kan weerkaatsing of selfs ‘n skadu afwesig wees; soos bv. as dit nie
vir lig was nie kan jy nie foto’s neem nie.
Dus weet ons nou dat lig ‘n weg het in daardie ruimte van duisternis. Met ‘n
liggewende bron kan ‘n astroloog sy ligstraal of streep bepaal (Sonder die ligbron
kan daar natuurlik nie ‘n ligstraal wees nie). Volgens die geleerdes is ligsnelheid
29978.4 km/s of dat ‘n ligjaar 91 biljoen kilometers ver is. Dit eers daargelaat oor
die aan- en afwesigheid van lig.
Nou kom ons by die Ware Ligstraal en Bron in Ps. 27:1...YHUH is my lig en my
redder: Jes. 42:16.... Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit....
45:7 wat die lig formeer en die duisternis skep. 49:6 Ek het U gemaak tot ‘n lig
van die nasies. Joh. 8:12 : Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal
sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. 9:5
So lank as Ek in die wêreld is, is Ek die lig van die wêreld.
1 Joh. 2:8 En tog skryf ek aan julle ‘n nuwe gebod wat waar is in Hom en in
julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds.
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Woorde aan Henog
Voordat die sigbare geformeer was, het VADER verskyn en YHUH gegenereer.
YHUH was vervuld deur VADER wat die bron van Lig was. YHUH was onsigbaar
soos VADER, maar tog het VADER se Lig geskyn. YHUH se begeerte om sigbare
dinge te skep moes Hy deur VADER vir Hom ‘n fondament skep. (Gen. 1:1 In die
begin het YHUH die hemel Ruimte, spasie en diepte Strong H 8064 =
Atmosfeer; universeel; lig; hemel en die aarde geskape).
Van daar af kon YHUH voortgaan met Sy skeppings doel. YHUH wat wou skep,
was met VADER omhul en deurdat lig uit Lig (YHUH uit VADER) gebore word,
het ‘n groot tydperk verskyn. In daardie tydperk het die hele skepping homself
vertoon wat YHUH beplan het. YHUH het gesien dat dit goed was. YHUH het vir
Homself ‘n Troon daarin geplaas, waarvan VADER hoër op gegaan het en
Homself daar gevestig het. Hoog bo die Troon en fondament waarvan YHUH se
VADER besig is met hoëre dinge en bokant VADER is daar niks.
Daar is net twee keuse wat geneem kan word (Open. 3:16) Positief of negatief.
(Die teenoorgestelde) Positiwiteit beteken lig, uitstraling, skepping, gesondheid,
heerskappy, sukses, ens. Om positief te wil wees en so ook om positief te wil bly,
moet jy waaksaam wees en kennis dra wat om te doen teenoor negatiwiteit wat
jou wil beïnvloed. Wat belangrik is, is om dit te identifiseer en dadelik te
illumineer, of om dit eenvoudig te vermy. Indien dit kulties is, wees streng om
dit weg te wys in YAHUSHA se Naam. As jy op die negatiewe (satan)
konsentreer wat strydend is, word dit groter en sterker, want dit manifesteer
vrees en stres. Vrees manifesteer negatiwiteit en skenk siekte (1 Joh. 4:18). Selfs
aanhoudende treur oor ‘n geliefde breek die liggaam af. (Matt. 8:22) Meeste van
dit wat rondom jou manifesteer is jou eie skuld. Wees waaksaam teenoor dit wat
jou wil beïnvloed. Waak teen jou eie gedagte wêreld,(eie ek), want selfs emosie
kan ‘n groot vyand wees (skuld gevoel, kwaad en frustrasie).
Begin met ‘n innerlike ondersoek of jy werklik met positiwiteit besig is. Is
YAHUSHA daar op Sy troon, en glo jy dat Hy daar is? Wat jou te doen staan is,
fokus op die Lig (YAHUSHA) binne in jou, want dit is waar die Lewe tog is. Met
YAHUSHA in heerskappy gaan genesing en herstel intree, self ontvangs van
aardse goed kan manifesteer (Mal. 3:10). Wees dankbaar vanaf jou opstaan in
die môre en gedurende die dag wat jy vir die VADER kan doen. Moenie net dink
aan wat Hy vir jou kan doen nie, maar jy vir Hom! Vra VADER vir dit wat jy wil
hê en hoekom jy dit wil hê, skryf dit neer. Moet dit wat jy vra, nie herhaal nie.
Verwag ‘n antwoord van VADER, al vat dit tyd. Rig jou lewe klaar in om dit wat
jy gevra het te ontvang. Sê dankie vir dit wat jy ook al ontvang en wees dankbaar
in dit wat jy nou kan wees.
(Jou omstandighede is gewoonlik jou eie skepping en wat onthou moet word is
die omstandigheid waarin jy nou in is, het sy ontstaan in die verlede gekry,
maar dit wat jy gaan wees in die toekoms, begin nou). Wees opmerksaam en
blok negatiwiteit en laat die Skepper jou realiteit wees. Moenie wag of aarsel
gedurende die dag om positiwiteit aan te gryp nie.

292.
Jou volle aandag is van groot belang om in lyn te kom met verwagtinge dat
begeerte kan manifesteer om daardie doel van heerskappy met innerlike
vorming van liefde en positiwiteit (YAHUSHA). Fokus op dit wat jy wil hê
(YAHUSHA). Besef wat besig is om te manifesteer om jou (satan, siektes, skuld,
dood, ens.) en laat die manifestasie (YAHUSHA gesondheid, sukses, lewe, ens)
positief wees. Groei en hou vas aan daardie leerproses (Dissipelskap). Hou jou
geestelike oë oop. As negatiewe gedagtes wil manifesteer dink onmiddellik aan
enigiets wat jou positief kan hou. Jou innerlike gevoel moet altyd goed voel of
positief wees. Geniet en voel goed met YAHUSHA in jou en laat toe dat ander dit
saam met jou kan geniet.
Wees tevrede in dit wat jy aanpak in jou lewe, anders vermy dit.
Samevattend oor positiwiteit. (LIG) Eerstens ‘n vraag: Hoekom mag ons nie
bloed eet nie? Want daar is lewe in die bloed! Lev. 7:26; 17:11 Bo-en-behalwe die
lewe het YHUH ons Skepper, Sy Gees in en oor ons geblaas, Mal. 14,15; Joh.
20:22 m.a.w. buiten die lewe het ons ‘n Gees ontvang wat ander nie ontvang het
nie. Die Gees is daardie atoom of energie (LIG) wat binne-in elke bloedsel van
die uitverkore teenwoordig is. Doen gerus navorsing en hoor dat slegs die blanke
Adamiet ‘n blou Aura (ligglans) uitstraal. Daardie uitstraling kom uit die bloed
deur die vel. YAHUSHA sê Ek is die Lewe, Ek is die Lig en daarom die
koningsblou wat ons uitstraal. Met jaloesie begeer die wêreld daardie glans en
daarom die uitmoording van die wit Adamitiese ras op aarde. Joh. 17: 9–17
YAHUSHA sê dat Hy vlees en bloed deelagtig is en dat Hy die brood is wat
versadig Joh. 6:26, 35, 55; Open. 2:7,17 en so ook dat Hy die Lewende water is.
Joh. 3:5 Hy sê dit is My bloed en dit is my vlees Matt. 26–28, m.a.w. ons is Sy
bloed en ons is Sy vlees, Hy verwys direk na ons as kinders van VADER in die
hoogste hemele.
Dit wat ek jou deurgee, is ‘n verborgenheid; en die openbaringe lê in die 10
gebooie. Leer dit met ‘n begeerte in gebed sodat openbaring vir jou kan intree.
Sodat die blou konings glans uit jou kan uitstraal.
Om terug te kom tot Lig. VADER het YHUH (Lig uit Lig) na vore gebring,
waarvan VADER se Lig “YHUH” die Aarde geskep het en kinders vir VADER
geskape het. YHUH as YAHUSHA, het altyd kontak gehad met VADER tot op die
dag toe YHUH - SHA gesterf het aan die folterpaal.
Weens wetsoortreding het daardie kontak gebreek, tussen VADER en Seun, en
daarbenewens het YAHUSHA se hart gaan staan. VADER wat die bron van LIG
is het YAHUSHA s’n afgeskakel en daarom die laaste woorde van YAHUSHA:
Eli, Eli, lama sabagtáni (My VADER My VADER waarom verlaat U My).
As ons die son en die sterre in vergelyking bring sal die openbaring maklik na
vore tree (Die twee ligte van Gen. 1:16). Daar is niks op aarde wat sonder die son
of sterre kan bestaan nie. Geen plant, dier, insek of mens nie. Die sterkste
infrarooi kamera kan nie in die nag sien as daar nie ‘n bron van lig is nie. Alle
lewende wesens wat in die nag beweeg het lig nodig om te kan sien.
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Dit wat onder in die aarde lewe, lewe van dit wat op die aarde groei wat sonlig
nodig het om bv. wortels te voorsien, so indirek is hulle ook afhanklik van die
son. Kyk na die blomme en die blare van bome hoe hulle die son volg om energie
te kry. Kyk na die koudbloedige wesens hoe hulle die son geniet en so ook maar
alle lewe op aarde. Die son is die bron van die lig wat uit hom straal. Die son is
nie lig nie, want as jy die son se vuur op hom kon blus sal geen lig van hom kom
nie. As jy die batterye uit die flits haal, hoe kan hy lig uitstraal. So kan ons lamp,
lantern, fakkel, kers ens. vat wat die bron is, maar nie die ligstraal nie.
Soos die boonste Skrif verwysings uitwys wie die Lig is kan ons nou saamvat, nl.
dat VADER die LIG en Skepper is van “Lig”, wat YHUH Sy Seun is.
Joh. 8:12; 9:5 As YAHUSHA nie alomteenwoordig is nie sal ons as mens
vergaan. As Hy nie daar is nie, is satan se duisternis daar waar geen lewe voort
kan spruit nie. (Soos bo uitgewys van die blou glans). Lewe lê in YAHUSHA,
waarvan Hy dit vir ons skenk. As VADER se Hand (YAHUSHA) nie daar is nie,
kom die demone van satan en bring siektes, pes en dood in. Lees gerus die
verwysings: Joh. 3:21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy
werke openbaar kan word, dat hulle in VADER gedoen is. Joh. 12:36 So lank
as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees.
Deur daardie Lig kom gewaarwording in. Jes. 58:8 Dan sal jou lig deurbreek
soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal
voor jou uit gaan, die lofwaardigheid van YHUH jou agterhoede wees. My
vertroosting lê in: Open. 21:23 En die stad het die son of die maan nie nodig om
in hom te skyn nie, want die Lofwaardigheid van VADER het hom verlig, en die
Lam is sy lamp.

