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2.
Kwel vrae en antwoorde.
U mag vra: Maar is die Jode dan nie Yashar’EL nie; en kom al die beloftes
nie hulle toe nie? In opstande teen die Romeine is die hele Joodse nasie
gedurende die eerste en tweede eeu na dié Gesalfde feitlik uitgewis. In 70
n.M. is die tempel verwoes, soos wat YAHUSHA voorspel het (Vgl. Mat
24:2). Die Joodse priesterdom het uitwissing vrygespring toe die Sanhedrin
na Tiberias gevlug het. Vir eeue lank het hulle tevergeefs probeer om weer ‘n
volk te versamel. In 872 het die Sanhedrin ‘n geestelike staatsgreep op die
Khasare wat by die monding van die Volga gevestig was, uitgevoer. Hierdie
volk was van Mongools-Turkse oorsprong, met geen druppel Yashar’EL
bloed in hulle are nie. Die Khasare het onder godsdienstige druk (van
Mohammedaanse kant) onder hulle koning, Bulan, besluit om die Judaïsme
as die geloof aan te neem. Na die val van die Khasaarse ryk, het die Rabbi’s
hulle nuwe volgelinge in ghetto’s saamgetrek ten einde hulle houvas op hulle
te behou. Geen direkte kontak het tussen hierdie Khasaarse Jode en diegene
wat na die Weste uitgewyk het, bestaan nie. Trouens toe Napoleon ‘n
Westerse Sanhedrin teen die einde van die 18 de eeu byeengeroep het, het
hierdie Sanhedrin besluit dat die Jode geen nasionale aspirasies meer het
nie. Trouens dr. Theodore Herzl het teen die einde van die 19 de eeu dit
oorweeg om die Jode vir ‘n massa bekering tot die Christendom op te roep.
Normale geregtelike optrede teen ‘n Jood het hom van hierdie plan laat
afsien. In 1903 is hy deur Lord Balfour betrek by ‘n plan om ‘n Joodse staat
in Uganda tot stand te bring. Tydens ‘n Sionistiese konferensie is die aanbod
met ‘n groot meerderheid aanvaar, maar deur die Khasaarse Jode verwerp.
Na Herzl se dood volg die Khasaarse Jood, dr. Chaim Weizmann hom op en
word die aanvaarding teruggetrek. Dit is dieselfde dr. Weizmann wat
Balfour afgepers het om ‘n Joodse - staat in Palestina te help oprig. Westerse
regeringskringe was toe reeds vrot van die Vrymesselaars, want hierdie Bose
Kultus is tydens die kruistogte op die sogenaamde ridderordes oorgeplant.
Reisende Joodse gesante uit die Ooste het voortdurend in groot
geheimsinnigheid die Weste besoek om te verseker dat die topstruktuur van
die Vrymesselary sy houvas behou.
U mag vra: maar wie sê ons is Yashar’EL? Volgens 2 Kon 17:6 en 18:11 is
Yashar’EL weggevoer en laat woon in Halag en aan die Habor; Die rivier van
Gosan, en in die stede van Medië. Hierdie plekke is geleë in die Kaukasus
berg gebied. U word daarom deur volkekundige as van Kaukasiese afkoms
geklassifiseer indien u blank, reguit neus - sig en lang-koppig is. ‘n
Historikus het skrywer van hierdie geskrif en hom oor dekades heen verdiep
in ‘n historiese ondersoek, in die lig van Skriftuurlike feite, oor wat met
Yashar’EL na sy wegvoering gebeur het.

3.
Uit gegewens in 2 Kon 17:24 blyk dit dat die Assiriërs die gebiede waarheen
Yashar’EL weggevoer is, ontvolk het en hierdie volke in Samaria hervestig
het. Die bewering dat die verstrooides met ander volke vermeng geraak en
so van die toneel verdwyn het, is dus vals. Skrywer is in besit van,
waarskynlik die enigste kopie in die land, van George Smith se boek oor sy
ontsyfering van die Assiriese kleitablette. Hieruit blyk dit dat die
verstrooides toegelaat is om hulle eie konings te hê en invallers uit hulle
gebiede verdryf het. Met die Assiriese Ryk in 607 v.M. was die bewoners van
die Sentrale Kaukasus gebied as Skithiërs bekend was (wat bloot stamme
beteken). Hulle het oor die Dariël pas getrek (die Swart -see aan die
Oostekant omarm) en hulle in Suid -Rusland gevestig, waar die koninkryk
van Skithië eeue lank bestaan het. Die Westelike stamme wat toe as
Krimmeriërs bekend was, het oor die straat van Bosferus aan die Swart -see
getrek en hulle aanvanklik aan die Donaurivier gevestig (Die naam van
hierdie rivier is “Danau” in Duits, wat “rivier van Dan” beteken). Hier het
hulle in twee faksies opgebreek. Die één was in die westelike oewer van die
Swart see omarm. Hulle het hulself in die Chersonesus -skiereiland aan die
noordelike oewer van die Swart -see gevestig. Die naam van Chersonesus
was daarna verander na “Krim” (‘n naam wat dit vandag nog dra). Die
tweede groep (Wat twee sub – groepe van Kelte en Galasiërs was) het
Weswaarts getrek en Rome in 430 v.M. verower. Die Galasiërs vestig hulle
tydelik in Spanje en trek daarna weer in die 3 de eeu v.M. ooswaarts, val
Griekeland binne, bly ‘n ruk langs die Danau en steek dan weer die Bosferus
oor om hulle in Klein Asië te vestig (Waar Paulus hulle aangetref het). Die
Kelte het in Suid -Frankryk en Spanje gebly en sommige het later oor die
Engelse kanaal na Engeland getrek. Die Mediese koning “Darius” waarvan
ons in Dan 9:1 lees, het met ‘n leër van 700 000 man probeer om die Skietha
uit Suid -Rusland te dryf, maar het misluk. Hierna het hy diegene wat oos
van die Kaspiese see woonagtig was, verjaag. Hierdie veldtogte van Darius
word in die vierde boek van die Griekse geskiedskrywer “Herodotus”
vermeld (argeoloog). Sir Henry Creswicke Rowlandson het die Bhistunrots
ontdek, waarop Darius in drie antieke tale: oud Persies, Babilonies en
Aramees die verhaal van sy oorloë laat graveer het. Die feit dat mense van
Noordwes Europese afkomstig was en nageslagte van die verstrooide
Yashar’EL is was in klip uitgekap.
Die Skiethe is later deur Oosterse invallers weswaarts gedryf (Soos wat Jes.
27:8 sê sou gebeur) en het die Baltiese kuslande beset en verder deur Europa
versprei. Ons voorouers het uit Europa hierheen gekom as gevolg van die
Tagtigjarige geloof-oorlog teen Spanje en die geloofsvervolging in Frankryk.
Die besonderhede oor hulle bewaring sluit aan by die van die wegvoering van
die “vrou” in die Skrif (Open 12:13-17 ).

4.
In Jer. 31:35-37 & 33:20-22 word die fisiese voortbestaan van Yashar’EL tot
die eindtyd toe gewaarborg. Open 7, 14:1 en 21:12 bevestig hierdie feit.
U mag vra: Hoekom word daar gesê: dat die oorblyfsel deels in ons volk
teenwoordig is? In die eerste plek verseker Jes. 1:8-9 ons dat daar ‘n
“oorblyfsel” sal wees wat as waarborg sal dien dat die hele Yashar’EL nie soos
Sodom en Gomorra te gronde gaan nie. In Miga.5:6 Dan sal die oorblyfsel
van Jakob onder baie volke wees soos dou van YAH.....
Die profeet Sefánja verteenwoordig die “geheimskrywer” van YAH; want
“SefánJaHH”, beteken “YAH HOU GEHEIM”. In Sef.3:10 word inderdaad ‘n
openbaring gegee aan die wat oë het, wat kan sien, en ore het, wat kan hoor
(vgl. Mat 13:16). Die oorblyfsel van Yashar’EL sal teen die eindtyd oorkant
die riviere van Kus wees. “Kus” is Afrika en “oorkant”, beteken, “Suid”. Die
Profesie is in Palestina gedoen. Alle suid en noord vloeiende riviere kan nie
kwalifiseer nie, net die Oos wes en Wes oos vloeiende. Dit impliseer die groot
riviere ten noorde van SA. Die profesie van Jes. 18:1, 7 sluit treffend hierby
aan. Verdere Skrifte sluit in: Num 23:9 & Jes. 24:16, o.m.
U mag vra: Maar wie sê dit is nie die swartes wat in hierdie Skrifte ter
sprake is nie? Die woord “Kusiet”, beteken “’n Swart man”, so verklaar Jer.
13:23: “Kan ‘n Kusiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke”? U behoort te
weet dat ‘n luiperd se vlekke swart is. Uit die besonderhede van Jes. 18:1 is
dit duidelik dat “Die hoogs uitgegroeide nasie met die blink vel”,
anderskleurige is as die ander inwoners van Kus. “Blink” word in Swart tale
met “wit” verbind. In ‘n grondige studie van die Skrif leer ons dat die woord
“Adam” in Hebreeus beteken om “bloed in die gesig te wys”, d.w.s. “te kan
bloos”. In die Skrif se geskiedenisse van Yashar’EL (in die Psalms en die
profetiese boeke) word deurgaans gesê dat Yashar’EL in staat is om “Rooi
van skaamte te bloos”. Hierdie vermoë is net tot die Blanke ras beperk. Die
Wit ras is geskape om ‘n geslag van YAH te wees, soos wat Mal 2:15, 16 dit
stel. Dit word bevestig en verklaar deur Ps. 82 en Joh. 10:34-35. Hos. 2:10 en
Joh. 1:12 dat ons SY kinders is. Dié Gesalfde – YAHUSHA het Self verklaar
dat Hy net vir “Die verlore skape van Yashar’EL gekom het” (Mat 10:5;
6:15,24; Sef. 2:12 voorspel ondergang vir Kus).
U mag vra: Maar het YAHUSHA dan nie vir alle nasies op aarde gekom
nie? U is mislei deur te glo dat alle menslike uit Adam stam! In Gen. 3:15
word daar vyandskap ingestel tussen Ha satan saad en die saad van Eva –
d.w.s. Adam se nageslagte. Hierdie vyandskap het sy eerste slagoffer geëis
toe Kain vir Abel doodgeslaan het. Na Kain se verdrywing vind hy vir hom ‘n
vrou onder die man en vrou skepping van Gen.1. Die voortbestaan van
hierdie twee saad lyne word deur YAHUSHA uitgewys in Mat 13:38. As jy
Gen. 35:11. lees sal jy die belofte lees wat die Yashar’EL as “nasies” toekom.

5.
U mag vra: Vir wie is die waarheid ? Slegs vir die uitverkorene wat deel het
aan die biologiese Bloedlyn Joh.14:17.
U mag vra: Is redding vir almal ? Net die wat kan herbou op die puinhope
van ons voorvader Jes.51:1 – 4.
U mag vra: Is lossing vir almal ? Nee slegs vir die uitverkore Yashar’EL
m.a.w. Saksers / die 12 stamme Matt.15:24.
U mag vra: Kan ander volke ook gelos en gered word ?
Nee, want eers moet inkering en bekering tot YAH plaasvind en hoe kan hulle
as hulle nooit YAH geken of onder Sy Wette gestaan het nie; Hulle kan ook
nie gestraf word weens ons wette nie.
U mag vra: Kan ander volke op die Yashar’EL se puinhope ‘herbou’; Of hulle
mense herinner dat hul voorvaders in Egipte was; Of dat hulle slawe was onder
die Egiptenare? Nee, want dit was slegs die gesin van Jakob wat in Egipte was
onder die verdrukking Ex.20:2; Neh.2:20.
U mag vra: Is Christendom ‘n nuwe geloof ? Ja, want die verwronge leer
met sy simbole het baie jare gelede sy uitspruit uit die universele kerk van
Rome wat later bekend was as "Die Rooms-Katolieke Kerk” ontstaan (met al
haar heidense "son aanbidding" rituele). 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 Konstantyn se bekeerlinge wat dan ‘Christene’
genoem was en ook beteken was dat hulle volgelinge van "Christus J*sus"
was, of as voorheen bekend as "Ie-ZEUS Christos" (Jesuïete).
U mag vra: Glo Christene anders as Yashar’EL ?
Ja, want almal is welkom as Christin wat nie onder die Wette wil sorteer nie,
maar slegs onder genade wil wees. Hulle gebruik die Baal name in die
Skepper se Naam (Anti Gesalfde).
U mag vra: Kan ander volke in die bloedlyn van die Yashar’EL kom ?
Nee, want slegs deur geboorte is die moontlik (Biologiese bloedlyn).
U mag vra: Waar in die Skrifte staan dit dat ons kerke moes bou ? Nêrens.
Slegs feestelike samekoms terreine; Tempels, wat ‘n Biblioteek was;
Sinagoges, waar wet en orde van die Jode toegepas word.
Beding dit
(Van die geskiedkundige werke is aangehaal uit die Vaandeldraer)

