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2.
Die ontsettende gruwel
In die Skrif word die woord ‘gruwel’ oor die 100 keer aangehaal waar YAH
uitlig oor hoe Hy oor sekere sake voel. Soos ons lees oor die gruwels wat voor
VADER se oë gebeur het, het straf ingetree wat soms gelei het na die dood.
Ek gaan begin met die betekenis oor die woord ‘gruwel’ en dan oorgaan om
die woord uit die Skrifte uit te lig (O.a. K.J. en Strong’s).
Die woord ‘gruwel’ moet eers opgebreek word waarvan die eerste deel van
die woord “gru” is en beteken: ‘n Gevoel van afsku; Afgrysing; Sterk afkeer te
hê of gril. Die tweede deel van die woord is “wel” wat op sy beurt beteken:
Fontein; Bron of Opborrel. Die volledige woord ‘gruwel’ beteken: Afgrysing;
Afgryslik; Verfoeilik; Ondeunde of Afskuwelik.
Ons kan ook die term “gruwel van verwoesting” sien as ‘n gruwel wat
verwoes; ‘n verfoeilike daad of ‘n verfoeilike ding is. In die Engelse Skrif
(K.J.) word dit genoem: “Abomination”. Die Strong’s naslaan gits met die
woord nommer 8251H8262; disgusting, that is, filthy; especially idolatrous or
(concretely) an idol: - abominable filth (idol, -ation), detestable (thing). that
maketh desolate8074A primitive root; to stun (or intransitively grow numb),
that is, devastate or (figuratively) stupefy (both usually in a passive sense): make amazed, be astonied, (be an) astonish (-ment), (be, bring into, unto,
lay, lie, make) desolate (-ion, places), be destitute, destroy (self), (lay, lie,
make) waste, wonder.
Met die boonste informasie kan daar ‘n paar afleidings gemaak word oor die
woord ‘gruwel’ en toegepas word op sekere gevalle wat ons in die Skrifte lees.
Ek gaan ‘n openbaring of twee uit die Skrifte deurgee om die “ontsettende
gruwel” uit te lig wat regoor die wêreld gepleeg word.
As ons na Moses kyk waar hy gruwels uitgewys as Egiptiese simbole wat nie
aanbid mag word nie, en dat dit ‘n gruwel voor VADER is. Dat die Egiptiese
simbole nie toelaatbaar is in die aanbidding tot VADER nie? Dat die soort
van aanbidding ontoelaatbaar is en nie saam met die volk moet gaan asof dit
deel was van die Yashar’EL se aanbidding nie. Tog het die gruwel-simbool sy
plek gevind deur Ha satans-werkers tot vandag toe. Kyk gerus na Columbus,
Bartolomeus Dias of Jan van Riebeeck met hulle seereise, oral waar hulle
voet aan wal gesit het, het hulle kruise en klippilare opgerig.
In Deut. 16:21,22 lees ons: Jy mag vir jou nie ‘n heilige boom-stam — enige
boom — plant langs die altaar van YAH jou Skepper wat jy vir jou sal
maak nie.:22 Ook mag jy vir jou geen klippilaar, wat YAH jou Skepper
haat, oprig nie.

3.
Die volk word tiental-maal gewaarsku dat die idole nie deel moet word van
die Yashar’EL se aanbidding nie. Die heilige boomstam in die vers is waar
daar gewoonlik ‘n krullende slang om is. Die boomstam word gewoonlik
gevind waar die geheime manne (okkult) bymekaar kom in n woud of bosse.
Dit simboliseer dat hulle alleen weet (slu) en waaksaam kan wees soos die
slang om die boom. Die ander boom uit die vers is die kersfees-boom. Jes.
17:7,8 In dié dag sal die mens kyk na sy Maker, en sy oë sal sien op die
Heilige Reine van Israel Yashar’EL;:8 en hy sal nie kyk na die altare nie,
die werk van sy hande; en wat sy vingers gemaak het, sal hy nie aansien
nie: die heilige boomstamme en die sonpilare.
Jer. 10:3 Want die insettinge van die volke is nietigheid; want ‘n boom uit
die bos kap hulle om, die handewerk van ‘n ambagsman met die byl. :4
Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en
hamers, dat dit nie waggel nie (Aldus die kersboom).
Die volgende gruwel wat Moses aangehaal het was die klippilare. Oor die
gruwel is daar baie verse in die Skrif (Wat ‘n Egiptiese idool is) en hier is ‘n
paar aanhalings:
In Lev. 26:1 staan: Julle mag vir julle geen afgode maak nie; en ‘n gesnede
beeld of ‘n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie en ‘n steen met
beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie; want
Ek is die HERE YAH julle God Skepper. 2Kon. 10:26 En hulle het die pilare
van die Baälstempel uitgebring en dit verbrand :27 en die klippilaar van
Baäl afgebreek en Baäl se tempel afgebreek en daar gemakhuisies van
gemaak, tot vandag toe. 2Kron. 14:2 En Asa het gedoen wat goed en reg
was in die oë van die HERE YAH sy God Skepper::3 hy het die vreemde
altare en die hoogtes verwyder en die klippilare stukkend gebreek en die
heilige boomstamme omgekap :4 en aan Juda gesê om die HERE YAH, die
God Skepper van hulle vaders, te soek en om die wet en die gebod te doen.
:5 Ook het hy uit al die stede van Juda die hoogtes en die sonpilare
verwyder, en die koninkryk het gerus onder hom. 2Kron. 31:1; 14:3; Jer.
43:13; Eseg. 26:11; Hos. 10:1; Deut. 16:22; 2Kon. 3:2; 11:18; 23:14
(‘n Kort verduideliking rondom die gruwel van ‘n klippilaar of obelisk is
soos volg: Osiris was ‘n koning van Egipte en hy was getroud met sy suster
Isis. Sy broer “Set” was jaloers op hom en het beplan om vir Osiris dood te
maak. Set het toe Osiris dood gemaak en sy liggaam in 14 dele op gesny.
Hy het toe die 14 dele van die liggaam van Osiris na heinde en verre
gestuur om begrawe te word. Die rede hoekom Set die daad gedoen het was
omrede hy bang was dat Osiris weer lewendig sou word as hy in een kis
begrawe sou word. Isis die vrou / suster was verleë oor die dood van Osiris
en het die liggaamsdele laat haal sodat dit weer as een liggaam begrawe
kon word in een kis.

4.
Toe die liggaamsdele daar by haar aangekom het sy met teleurstelling
verneem dat die manlike deel (penis) van Osiris vermis was.
Met die petalje was die seun van Osiris, met die naam Horus, baie kwaad
vir sy oom Set weens die dood van sy pa en op die manier wat sy pa gesterf
het. Set en Horus was toe in oorlog met mekaar waarvan Set Horus se oog
op ‘n stadium uitgesteek het “Daarom die eenoog op die piramide van die
dollar noot”. Wat wel ook bekend geword het is dat Set, Horus die hele tyd
seksueel wou aanrand. Dus was Set ‘n pedofiel of ‘n homoseksueel wat
verklaar hoekom die penis van Osiris nie gevind kon word nie, want dit
moes die heeltyd by Set gewees het. Met die agtergrond is dit meer
verstaanbaar oor die obelisk van Egipte).
Ek gaan oor na die laaste aanhaling deur Moses wat die altaar is:
Soos ons lees in die Skrif was die altaar al in gebruik van Adam se tyd met
Kain en Abel. Dit was die plek waar offergawes na gebring was vir
verbranding om ‘n lieflike geur vir VADER daar te kon stel. Die altaar was
ook die plek waar eervolle samekomste gedoen was. Gebede was daar gerug
tot VADER waar blydskap, dank en vergifnis gesmeek was voor VADER.
Met YAHUSHA se besoek op aarde het Hy gekom om te volbring wat ons as
uitverkore nie kon doen nie en dit lees ons in Joh. 19:30. Na die volbring aan
die folterpaal was die altaar nie meer nodig nie, want Hy was die “Lam” op
die altaar.
Soos ons nou bekend word oor die gruwels moet ons kyk na ‘n tydlyn
waaruit die gruwel gemanifesteer het:
In die jaar 2000 vm. het Abraham op die berg Horeb / Sinai Isak probeer
offer. In 900 vm. het Dawid ‘n gebied op berg Horeb gekoop om voor te
berei vir die bou van ‘n Tempel vir VADER. In die jaar 950 vm. het Salomo
die Tempel gebou op die berg Horeb. Die jaar 587 vm. het Nebukadneser die
Tempel verwoes en al die Tempel-toerusting weggevoer na Babel. In die jaar
1 vm. was die Tempel herbou en gerestoureer. In die jaar 70 nm. het die
Romeine die Tempel in totaliteit afbreek dat nie een steen onverstoord
gelaat was nie. Jare daarna in 691/2 nm. het die omliggende bewoners ‘n
gebou in die Tempel se plek opgerig (Op die berg Horeb). As jy in
Makkabeërs 5 lees sal jy sien dat Antíochus die Tempel wel misbruik het en
vark daar geslag en geoffer het. Jare weer daarna het die “Knights Templar”
die gebou geannekseer vir hulleself en vir ‘n tydperk gebruik vir hulle doen
en late. In die jaar 1187 nm. het die Islamiete die gebied verower en die
omstrede gebou oorgeneem, en die gebou gedoop met die naam “Dome of
the rock.

5.
Nou kan ons teruggaan na vrae soos: Is die berg dié plek wat die Skrifte van
praat? Het Daniël die gebied geïdentifiseer dat dit net op die berg Sinai is?
En wat is nou regtig die groot gruwel? In Dan. 11:31 staan: En deur hom sal
leërs op die been gebring word en die heiligdom reinheid, die vesting,
ontheilig ontreinig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die
ontsettende gruwel opstel.
Met die boonste informasie oor gruwels kan ons Dan. 11. beter verklaar weg
van sodanige geleerdes se vals dogmas. Die altaar en alles rondom die altaar
het Ha satan geassimileer en syne gemaak. Hy het die simbole van eer
geneem en dit oneer en misbruik. Hy het sy werkers daaroor aangestel tot
vandag toe.
Wat hy gedoen het is skrikwekkend! Ha satan het daardie ere-bouwerk
(altaar) geneem en dit voort laat bestaan binne in geboue wat ons vandag
ken as kerke. Daar word nie meer diere of ander offers daarop geoffer nie,
maar word gebruik as ‘n verhoogde platvorm waar die predikers so graag
opklim en te predik. Ons ken dit nou as ‘n “preekstoel, kansel of ‘n podium.
Ja dieselfde simboliek van ‘n altaar word nog steeds gebruik deur Ha satan,
maar met die verskil dat dit nou binne in kerke is. Die verhewenheid word
nou gesien as ‘n plek waar aangeklaagdes of beskuldigings moet verskyn. Die
klomp kerkgangers wat voor die kansel verskyn moet nou luister na die
prediker, en versoening pleit vir hulle “sondes” oortredinge. Kerke met hul
altare is mos nou die plek waar plegtig-godsdienstigheid plaas moet vind. Ja
voor die preekstoel of kansel (altaar) word daar nou huwelike voltrek. Die
gesegde is mos dat ‘n egpaar voor die altaar moet verskyn om te kan trou.
Nou vra die mens, maar wat is die groot gruwel wat die Skrifte van praat?
Is dit nie voor die hand-liggend nie?
Die “altaar” het oorgegaan na Ha satans hand wat hy binne-in die kerk gevat
het, en waarvan die kerk die Obelisk verteenwoordig! Dink net daaraan volk
van YAH, die uitverkore gaan binne die obelisk in om by die altaar te kom vir
aanbidding!
Kry vir ‘n oomblik die beelde-spel van Ha satan in oë-aanskouing. Jy en jou
gesin gaan na ‘n manlike-fallus (Kerktoring) waarvan julle voor die altaar
verskyn. Julle stap binne-in die idool en aanskou en luister na ‘n Baalpriester (Ds.) wat op ‘n altaar verskyn. Van-daardie altaar word getrou,
gedoop en begrawe. Die Skrif sê tog duidelik in Dan. dat die voortdurende
offer gaan stop en dat die ontsettende gruwel opgestel sou word.

6.
Die altaar het tog buite behoort in die opelug waar die rook en lieflike geur
kon opstyg na VADER (Ons weet dat VADER YAHUSHA SY Seun gestuur
het om te volbring, wat beteken dat die altaar nie meer in gebruik sou wees
nie).
Hoor julle nou wat die groot gruwel is op aarde. Oor die hele aarde kry jy die
obelisk in alle vorminge. In losstaande beelde, vrede-pale, grafstene,
gedenkstene, kerke, kerk-torings, ens. Die altare wat nou meer en sterker
misbruik word binne in daardie obelisk-geboue.
Kyk gerus na vandag se mensdom oor die wêreld waar kerke en gelowe
tekeregaan gaan om hulle bevolking te indoktrineer / begiftig waar Ha satan
in beheer is (Wêreldorde die beligte manne). Moffies en lesbies trou mekaar
waarvan hulle selfs predikers is! Alle kleure en geure stroom saam daarheen.

Dus is die obelisk die groot gruwel wat die altaar huisves.
Wat staan ons te doen kan julle vra?
Kom ons begin met Open. 18:4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor
sê: Gaan uit haar uit, My volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes
oortredinge mag hê en van haar plae ontvang nie.
Dan kan ons oorgaan na Sag. 8:21 Kom, laat ons heengaan om die aangesig
van die HERE YAH om genade guns te smeek en die HERE VADER van die
leërskare te soek... Hos. 6:1 Kom en laat ons terugkeer tot die HERE
VADER ; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons
verbind. Verseker sal VADER nie oor SY Woord gaan wat staan in Jes. 1:18
Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE VADER: al was julle
sondes oortredings soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit
rooi soos purper, dit sal word soos wol.

7.
In Jool. 1:14 lees ons: Heilig Sonder ‘n vasdag, roep ‘n vergadering saam!
Versamel die oudstes, alle inwoners van die land in die huis van die HERE
julle God Skepper, en roep tot die HERE VADER.
Na die vergadering en besluite wat op die vergadering gemaak word (soos
bo) kan die volk oorgaan na Deut. 7:5 Maar julle moet met hulle so doen:
hulle altare (preekstoele) moet julle omgooi en hulle klippilare (kerke /
gedenk-stene) verbrysel en hulle heilige boomstamme omkap en hulle
gesnede beelde met vuur verbrand. En Deut. 7:25 Die gesnede beelde van
hulle gode moet julle met vuur verbrand; die silwer en die goud wat
daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur
verstrik raak nie; want dit is vir die HERE YAH jou God Skepper ‘n gruwel.
Deut. 12:3
Daarom volk van YAH laat ons opstaan en die opdragte uitvoer wat die Skrif
(Geskiedenis boek van Yashar’EL) vir ons deurgee.

Paardekraal

Sien jy die fallus

Konsentrasiekamp

Kom volk van YAH laat ons opstaan en VADER se opdragte uitvoer.

