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2.
Watse swaar tye moet ons verwag in die laaste dae?
2 Pet 3:3 Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae
spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Luk
17:26..soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae
van die Seun van die mens: 17:27 hulle het geëet en gedrink, hulle het
getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark
ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
(A) Die antwoord is duidelik in die verse. Daar is ‘n groot meerderheid van
Israel wat in stryd is met onderhoud en lering van die Wet. Hulle is verblind
deur die voorvaderlike predikers wat verraad gepleeg het en wat eendag voor
die Gereg sal verskyn. Ons sit nou met baie Israeliete wat ‘n gedaante van
vroomheid het . Hulle is dié vromes wat liefhebbers van hulleself geword het.
Gewoonlik is hulle die rykes (middelklas) wat geldgierig is en waardeur hulle
nou trotse mense geword het en nou maklik groot kan praat. Die soort
mense hou baie van genot, want hulle kan mos daarvoor betaal (Boot reise,
duur vakansies). Hebsug het hulle so verblind dat hulle onbarmhartig is
teenoor hulle naaste. Hulle sal eerder aan ander volke hulle barmhartigheid
wys of selfs ommegang met hulle hê. Hulle voel as hy met ‘n arme blanke
(Israeliet) te doen het sal die mense (hulle soort) dink hy is hulle soort
(klas), maar as hy nou na die swart volke toe gaan bloei hulle harte
behoorlik. Die vromes se lekkerste is dat hulle nou eredienste kan bedryf
onder alle volke. Hulle sit met die geldmag om kerke, geboue, inrigtings, ens.
te genereer vir die speelvak van hulle geldgod. Soos daar staan in 2Pet.2:1214 hulle is kinders van die vervloeking. Jak. 5:3 Julle goud en silwer is
verroes en hulle roes sal tot ‘n getuienis teen julle wees en sal soos ‘n vuur
julle vlees verteer.
(B) Ha satan se aanval reg oor die aarde gaan gerig wees teen die vleeslike
kinders van YAHUSHA, Lw. “vleeslike”. Hy gaan hulle wat erken dat hulle in
die vlees kinders is van VADER (“Sy fisiese geslag”) vervolg en veroordeel.
Ja, daardie uitverkore reine volk sal in die laaste tye verwar en kinderloos
word. Jud.1:8 Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromerye die
vlees en verag die heerskappy en laster die lofwaardige wesens. Esra.9:2
Want hulle het van húlle dogters vir hulleself en vir hul seuns geneem,
sodat die rein geslag hom met die volke van die lande vermeng het; en die
owerstes en die leiers het in hierdie ontrou eerste die hand gehad..
Ps.106:35 maar hul met die heidene vermeng en hulle werke geleer. Dan
2:43 Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur
menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie
aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.
Hos.7:8 Efraim—hy vermeng hom met die volke; Efraim is ‘n roosterkoek
wat nie omgekeer is nie (swart en wit).

3.
Die dag as jy openbaar dat jy ‘n biologies afstammeling van die VADER is sal
jy vervolg word en hulle gaan poog om jou dood te maak. In Luk 3:38 staan
duidelik: die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun
van VADER. Adam is mos ons voorvader, en hy was die seun van VADER.
Matt. 1:1 Die geslagsregister van YAHUSHA, die seun van Dawid, die seun
van Abraham: Matt. 1:21 en sy sal ‘n Seun baar, en jy moet Hom YAHUSHA
noem, want dit is Hy wat Sy volk van hulle Wetsoortredinge sal los.
Mal. 2:15 Het Hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel Hy gees oorgehad
het? En waarom die een? Hy het ‘n geslag van VADER gesoek. Die
uitverkore geslag (twaalf stamme) wat die fisiese bloedlyn is sal vervolg en
gedood word.
(C) Die openbaring van die valsgesalfdes sal ons as ware Israeliete baie raak.
2 Joh.1:7 Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely
dat YAHUSHA dié Gesalfde in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en
die Anti- Gesalfde. 1 Joh.4:3 en elke gees wat nie bely dat YAHUSHA dié
Gesalfde in die vlees gekom het nie, is nie uit VADER nie; en dit is die gees
van die Anti- Gesalfde waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou
al in die wêreld. 1 Joh.4:2 Hieraan ken julle die Gees van VADER: elke
gees wat bely dat YAHUSHA dié Gesalfde in die vlees gekom het, is uit
VADER. Die wat gaan erken dat die oorspronklike Name van ons Skepper
vervang is met die Egiptiese, Babiloniese en Griekse gode sal vervolg word.
Ons weet dat Anti beteken “in die plek van” en daarom het ons Skrifte die
afgode se name gekry naamlik: J*sus, Here, HERE, God, Christus. Die name
van hulle afgode het plek gekry in ons Skrifte die dag toe ons volk uit Babel
uitgestap het.
Toe YAHUSHA op aarde was, het dit dadelik aangevat. Jer. 23:13 het
verklaar: Ek het wel by die profete van Samaría aanstootlike dinge gesien:
hulle profeteer deur Baäl en verlei My volk Israel; Jer. 23:27 is hulle
daarop bedag om My volk My Naam te laat vergeet deur hulle drome wat
hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders My Naam vergeet het
deur Baäl? Hos. 2:15 En in dié dag, spreek YHUH, sal jy My noem: My
man; en jy sal My nie meer noem: My Baäl nie. Sef.1:4 En Ek sal My hand
uitstrek teen Juda en teen al die inwoners van Jerusalem; Ek sal ook uit
hierdie plek uitroei wat van Baäl oorgebly het, die naam van die
afgodsdienaars saam met die priesters. So, die wat gaan erken dat die
afgods naam God, Here J*sus Christus die in die plek van /Antichris is sal
vervolg word. Hard op die oor val die woorde vir baie, maar dink logies my
volk: Waarmee het Petrus en sy mede dissipels gesukkel? Hand. 4:10 laat
dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die
Naam van YAHUSHA dié Gesalfde, die Nasaréner, wat julle gekruisig
gefolter het, maar wat VADER uit die dode opgewek het,..

4.
Hand. 4:17 Maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat
ons hulle dreig om nie meer in hierdie Naam met enige mens te spreek nie.
5:28 Het ons julle nie uitdruklik verbied om in dié Naam te leer nie? En kyk,
julle het Jerusalem met julle leer vervul; en julle wil die bloed van hierdie Man
op ons bring. Hand.5:40.... en hulle bevel gegee om nie in die Naam van
YAHUSHA te spreek nie en hulle laat gaan. 9:21 En almal wat hom gehoor
het, was verbaas en het gesê: Is hy nie die man (Paulus) wat in Jerusalem
uitgeroei het die wat hierdie Naam aanroep, en hier gekom het met die doel om
hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Skrikwekkende man “Paulus”;
Nêrens in die Skrif vra hy vir VADER verskoning vir sy dade, of pleit hy vir die
wat hy laat doodmaak het nie. Daar is oor die 2000 verskillende geregistreerde
kerke (verskillende sieninge) in Suid Afrika en oor die 38 000 verskillende
(soorte) kerke oor die aarde wat dieselfde Skrif lees. Wat lees hulle dan sodanig
anders as hulle mede aanbidding? 99% Verskille lê in die verwarde geskrewe
data van die man “Paulus” wat homself aangestel het as apostel by hulle. In sy
leeftyd het die Christendom ontstaan; Of is hy deel van die ontstaan? 1 Pet 5:8
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n
brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.
Om af te sluit.
Swaar tye is nie die mooi huis wat jy gehad het en verloor het nie; Dit is nie die
klein woonstelletjie of kamertjie nie wat jy nou inbly nie, dit is die omstandighede wat jy oor jouself gebring het ( VADER is besig om jou uit te haal uit
daardie lewe wat jou weggehou het van Hom). Ook alles wat bo in die gelese
stuk staan. Ons troos lê in: Matt. 12:20 ‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek
nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot
oorwinning uitbring.. Ps. 20:6 Ons wil juig oor U oorwinning en die vaandels
opsteek in die Naam van YHUH.
Weet dit volk van YHUH - SHA.
Die groot LIG (VADER) het Lig (YHUH) na vore gebring, waarvan Hy die Aarde
geskep het en kinders van Lig geskape het. YHUH as YAHUSHA het altyd
kontak gehad met VADER (die Groot LIG). Die dag toe YAHUSHA sterf aan die
folterpaal het die kontak tot VADER gebreek deur ons oortredings en
daarbenewens het Sy hart gaan staan (gebroke hart), m.a.w. VADER wat LIG is
het YAHUSHA s’n afgeskakel; daarom die laaste woorde van YAHUSHA: Eli,
Eli, lama sabagtáni. Dink terug aan Moses toe hy van die berg afkom, het sy
gesig so geskyn dat die mense nie in sy gesig kon kyk nie! YAHUSHA wat Lig is
het dit ontvang van VADER en so moet jy en ek dit by YAHUSHA ontvang. Dit is
soos fosfor, wanneer dit met lig in aanraking kom absorbeer dit lig en kan dan
skyn, veral in die donkerte.
Mag die VADER jou lig en begeerte vervul in YAHUSHA

