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Denne morgenen skal vi undersøke tanken om å bryte fra menneskers 

tradisjoner, og hvordan menneskers tradisjoner faktisk gjør Guds ord 

virkningsløst i ditt liv. For å begynne, la oss gå til Markus kapittel 7 og begynne 

å lese det 1. verset. 

Mark 7:1 Da samlet fariseerne og noen av de skriftlærde seg sammen om Ham. 

De var kommet fra Jerusalem. 

2 Da de så noen av disiplene Hans spise brød med urene, det vil si uvaskede 

hender, hadde de funnet noe å klandre. 

Først av alt vil jeg at du skal legge merke til at de som fant feil, fant det fordi 

deres øyne var på karene/redskapene, og ikke på Guds Ord. Vi viste dere i 

forrige uke at når en mann har sitt fokus på redskapet, vil han alltid gå glipp av 

den Gud som bruker det redskapet. Og det var det som disse fariseerne gjorde, 

de var unge, uerfarne og kjødelige.  

Jeg sier kjødelig, fordi Paulus forteller oss i Romerne 8 at når du fokuserer på 

redskapet, kan du ikke behage Gud, fordi du er fokusert på redskapet og ikke på 

Gud som bruker redskapet. 

Så Jesus fortsetter, og sier i vers... 3 For fariseerne og alle jøder spiser ikke 

uten at de vasker hendene sine med en håndfull vann, dette for å overholde 

forskriften fra de gamle.  

4 Når de kommer fra torget, spiser de ikke uten at de vasker seg. Og det er 

også mange andre bud de har overtatt og holder, slik som det å vaske beger, 

øser, kobberkar og benker. 

5 Da spurte fariseerne og de skriftlærde Ham: «Hvorfor følger ikke disiplene 

Dine forskriften fra de gamle, men spiser brød med uvaskede hender?»  

6 Han svarte med å si til dem: «Rett profeterte Jesaja om dere hyklere, som 

det står skrevet: Dette folket ærer Meg med sine lepper, men deres hjerte er 

langt borte fra Meg. 

Åh, hvordan de ser ut til å være i stand til å ha talegavene, men deres liv viser at 

de ikke vandrer rett. Han sa at deres hjerte er langt borte fra meg. Og ordet 

hjerte refererer til deres forståelse.  



Så sier han disse bemerkelsesverdige ordene: 7 Og forgjeves tilber de Meg, 

når de underviser menneskebud som om det var den rette lære. 

La oss bare bryte dette ned her, om det vi nettopp leste.  

Husk nå at det var Jesus som talte, og han sa "ved deres egne handlinger", 

"deres egne tradisjoner", de gjør ting som ble sett utad, som disse tradisjonelle 

ting de gjorde, og de la mer vekt på disse tingene enn de gjorde på Guds Ord i 

sin tilbedelse av Gud.  

Slik som i noen kirker, om ikke de fleste, de bruker 45 minutter eller mer på å 

synge sanger. Og når de endelig åpner Bibelen for å lese, vil de lese kanskje 

bare et vers eller to, og deretter snakke om dette verset i 15 minutter eller så. 

Og deretter går de tilbake til å synge sanger igjen for å fylle ut resten av deres 

tid for tilbedelse.  

Så vi ser at for dem, det er en tradisjon med musikk og underholdning som 

faktisk er blitt hovedtingen i deres gudstjeneste, mer enn den tiden som er gitt til 

Guds Ord.  

Vi ser dette i mange, om ikke de fleste kirker, de setter sine tradisjoner høyere 

enn Guds eget ord. Og derfor, fordi de holder seg mer til sine tradisjoner enn til 

Guds Ord, er deres tilbedelse av Gud faktisk forgjeves. Den er verdiløs, som 

betyr at den ikke har noen verdi for Gud eller med Gud. "Forgjeves tilber de 

meg", "forgjeves", med andre ord, ved å legge mer vekt eller plassere mer 

verdi i sine tradisjoner, har de i utgangspunktet ødelagt effekten av Guds Ord i 

sitt liv. 

Han sier at de underviser læresetninger som er menneskers bud. Så de 

underviser, men det er ikke den Sann lære. Men i stedet underviser de en lære, 

eller det kan sies på denne måten, de erstatter læren med sine tradisjoner.  

For å gjøre det, må de sette til side Kristi lære og Guds Ord. Og det å legge 

ordet til side, betyr å forlate eller å forkaste det. 

Og det er hva han sier i vers 8 For dere setter Guds bud til side og holder 

fast på menneskers forskrifter - slik som vasking av øser og beger, og mange 

andre slike ting gjør dere. 

Og fra Lydbrev til Lee Vayle 64-0500 10 De hadde forlatt Ordet og gjort det 

slik at Ordet ikke lenger hadde noen effekt, gjennom sine tradisjoner. Og 

det er hva gruppene har gjort i dag - de gjør det slik at det virkelige fulle Guds 



løfte, det virkelige løftet, det har ikke lenger noen effekt, gjennom deres 

tradisjoner. 

Nå ser vi at dette er helt gjennomført i de katolske kirkene, i deres tilbedelse av 

det de kaller messen, hvor de har visse prekener og tradisjoner, hvor de kneler 

ned, slår hånden til sitt bryst, mens de gjentar nedskrevne bønner. Og ved å 

gjøre dette føler folket på en eller annen måte at de har blitt litt mer hellig enn de 

var før de gikk inn i kirken. Som ved en fysisk trening, at de er gjort rene i sitt 

hjerte og i sin sjel.  

Slik som nonnene som føler det ikke er nok å be, men de må gjøre det 

vanskelig å be, så de plasserer en ståltråd over bedeskammelen. Tar bort 

knebeskytterne på bedeskammelen og legger en ståltråd tvers over den, slik at 

den trenger inn i deres hud. Og på en eller annen måte skal denne 

selvoppofrelsen være behagelig for Gud.  

Jeg beklager mine brødre og søstre, men det er så hedensk at det faller inn i 

hinduenes verden, de som tar fiskekroker og plasserer den inn i huden, og de 

henger små glassballer fulle av vann fra dem, slik at når de beveger seg, vil 

fiskekroken graver enda dypere inn i huden. Og på en eller annen måte skal 

dette gi et inntrykk for Gud at de er veldig oppriktige. 

De kan være oppriktige, men de tar oppriktig feil. Og vi leser i Ordspråkene 

16:25 Det er en vei som synes rett for en mann, men enden på det er 

dødens veier.  

Men det er ved å fokusere på sine tradisjoner at de faktisk viser Gud at de er 

kjødelig fokusert. Og å være kjødelig fokusert er døden, og det er ikke 

velbehagelig for Gud. 

Så ser vi at Jesus forteller dem: 9 Han sa til dem: Dere forkaster virkelig Guds 

bud, for at dere kan holde fast på deres egne tradisjoner. 

Og husk at det er det han også sa i vers 8 For dere setter Guds bud til side 

(definert som å forkaste), og holder fast på menneskers tradisjoner.  

Så forteller han dem hva Moses sa som et bud fra Gud, 10 For Moses sa: 

Hedre din far og din mor, (det betyr å sette stor verdi på din far og mor) og: 

«Den som forbanner far eller mor, skal dø.» 11 Men dere sier: Hvis en mann 

sier til sin far eller mor: Det du har til gode av meg, er korban - det vil si: en 

gave til Gud -,  



Med andre ord, i stedet for å plassere verdien i den respekten de har for sin far 

og mor, så legger de verdien på seg selv. Og sier: Jeg er deres skatt, dere bør 

være glade for at jeg lever, jeg er en gave til dere. Som om det er du, og ikke 

foreldrene som skal bli vist respekt og ærbødighet. Og jeg tror du kan se at 

denne holdningen griper om seg i dette tusenårets generasjonen i dag.  

Og med den slags tankegang er handlingene ikke det å behage faren eller 

moren, men å stille krav til dem, som om de skylder deg noe bare for å bringe 

deg inn i denne verden. 

Det er det Jesus sier i vers 12 Og da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe 

for sin far eller sin mor. Og den slags holdning er det som gjør Guds Ord uten 

virkning på deg. 

Og det er nøyaktig det som Jesus sier videre. 13 Og dere setter Guds ord ut 

av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre. Og mange lignende skikker 

følger dere. 

14 Da Han hadde kalt hele folkemengden til Seg, sa Han til dem: «Hør på Meg, 

alle sammen, og forstå:  

15 Det er ingenting som kommer inn i et menneske utenfra, som kan gjøre 

det urent. Men det som går ut av mennesket, er det som gjør ham uren.  

Åh, hvis du spiser kjøtt, vil du gjøre deg selv uren. Det var ikke det Jesus sa her. 

Det er stikk i motsatt av det han nettopp sa.  

16 Hvis noen har ører å høre med, han må høre! Legg merke til at han sier 

dette fordi han vil at du skal lytte, og lytte nøye. 

17 Da Han var kommet inn i et hus og var borte fra folkemengden, kom 

disiplene Hans og spurte Ham om lignelsen. 

18 Så sa Han til dem: «Er også dere like uforstandige? Skjønner dere ikke 

at det som kommer inn i et menneske utenfra, ikke kan gjøre det urent? 

19 For det kommer ikke inn i menneskets hjerte, men går ned i 

menneskets mage, og det blir borte. Slik blir all mat renset.»  

20 Og Han sa: «Det som kommer ut av et menneske, gjør mennesket urent. 

Legg merke til at han sier at alt det som er ondt, det som kommer ut av et 

menneske, det starter i hans hjerte, i hans tanker. Så først ut fra hans tanker, og 

deretter ut gjennom hans handlinger.  



21 For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer onde tanker, (og når 

du vanner de onde tankene, vil de produsere inn til en manifestasjon) hor 

(ekteskapsbrudd), hor, mord,  

22 tyverier, griskhet, ondskap, svik, utukt, misunnelse, bespottelse, 

stolthet og dårskap. 

23 All denne ondskapen kommer innenfra (alle disse tingene kommer ut fra 

hjertet til mennesket, først gjennom hans tankeprosess og deretter inn i en 

materialisering) og gjør et menneske urent.  

Kolosserne 2:8 Se til at det ikke er noen som fanger dere ved filosofi og 

tomt bedrag, (Bedrag, noe som er uten reell betydning, verdi eller 

viktighet; bare grunnløs og verdiløs) etter menneskers tradisjoner, etter 

verdens lærdommer (ufullkommenheter) og ikke i samsvar med Kristus.  

Så Paulus sier egentlig dette: Kjenn dine kilder. Hvis det du hører, er fra Guds 

Ord, da tro og motta det. Men hvis det kommer fra elementene i denne verden, 

glem det. Vurder kilden. Det er derfor vi ser alle disse som blander seg inn i 

valget. Jeg bare nekter å lytte til den konvensjonelle nyhetsmedia som presser 

på for å få denne tingen til en slutt. De har ingen omtanke for at en valgsvindel 

er blitt utført. Så jeg ser til én eneste ting, og det er Guds ord. Og Gud gjør ikke 

noe halvveis, han er fullkommen, og vi er fullkomne i ham.  

Og derfor, hvis Gud begynte det arbeidet i Daniel 8 for å bringe de resultatene 

som vil føre til at Daniel 9 kan skje, da vil den samme personen som startet med 

en økning i Produksjon, han vil måtte fullføre det, fordi det er det som vil 

ødelegge globalistene og sentralbankenes planer om en resetting. Han 

ødelegger sentralbankens system, og det får dem til å påkalle Vatikanet for 

hjelp, og det er Daniel 9. 

Så dette valget er langt fra over, og den virkelige vinneren vil bli valgt, og det er 

alt der er å si om det. Media kan kalle det hva enn de ønsker, men bare fordi de 

sier det, gjør det ikke slik. Stemmene må være sertifisert, og for at det skal skje, 

må de bli undersøkt. Og det har ikke engang begynt å skje ennå. 

Jeg mener at media som kaller valget for en latterlighet, du og jeg har like mye 

rett til å kalle det som de gjør for latterlig. Men det avgjøres av representantenes 

hus for hver stat og senatet i hver stat, ikke den utøvende grenen som utgjør 

Representantenes hus og delstatssenatorer. Og siden de fire omstridte 

lovgivende forsamlinger styres av GOP fra hver stat, da har de demokratiske 



justisministrene og guvernørene som ble finansiert av George Soros, ikke noe å 

si om det i henhold til loven. 

Og hvis folket tror Donald Trump bare kommer til å legge seg ned og være stille, 

da har de ikke merket seg de siste 4 årene, hvor hver gang de tror at de har 

ham over i en tønne, så ender de opp med å tape, og han ender opp med å få 

dem til å fremtre som noen som dummet seg ut, de ender opp med å vise frem 

hvor korrupte de egentlig er. 

Jeg vet at det er folk som mener at politikk aldri bør bringes opp i en preken. 

Men Bibelen er full av politiske begivenheter som skjedde i sin tid. Og William 

Branham, Guds profet, sa i sin preken 61-0315 Usikker Lyd, Politikk, usikker ... 

Det er ingen sikkerhet i politikken lenger. Partene kan ikke engang ha noen 

sikkerhet. Det er ikke noen rettferdighet blant dem mer. Nå kan noen si: "Du 

skal ikke nevne politikk på en talerstol." Det er sant. Men anstendighet og 

kristendom burde nevnes på talerstolen. Det er riktig. Jeg - ikke en politiker, 

jeg er kristen. Begge sider er korrupt. 

Men nå nylig, i presidentvalget, måtte de til og med gå tilbake, og de fant ut at 

disse stemmemaskinene, at når du ville ... de ordnet det slik at når du 

stemmer på den ene, da måtte du også stemme på den andre, bedrageri. 

Vet ikke hvem som ble valgt. De kan ikke fortelle mer. Ingen sikkerhet i det. Du 

legger dem ned for å telle stemmene, og noen av dem vil gjøre feil i tellingen. 

Partene, for å få mannen sin, ingen ærlighet. 

Hvis Mr. Kennedy hadde vært republikaner, eller - eller hva som helst demokrat 

... Mr. Nixon ... gjorde ingen forskjell. Saken er feil når maskiner er satt opp 

for å gjøre feil i tellingen. Og FBI beviste at det ble gjort, men de gjorde ikke 

noe med det. Se? Hvorfor? Du lurer på hvorfor slike ting blir så oversett av 

folket, hvordan det noen gang skjedde. Det er fordi disse tingene må være 

der; vi er på slutten. Den må være der. Denne mannen måtte velges. Vi er 

ved enden. Og jeg er sikker på at du kan få to og to til å bli fire, at vi er på 

slutten. Og disse maskinene, uansett hvor mye de vil bevise at de har 

fjusket med det, så må det forbli slik det er. 

Så, takk br. Ernie og søster Marsha for å sende dette sitatet til meg.  

Men kan dere ikke se at den samme tingen også skjedde for 50 pluss år siden, 

og det er ikke annerledes i dag. Maskinene og programvaren som ga 6000 

stemmer i et svært lite fylke i Michigan, brukes også i 47 andre fylker i Michigan, 

og i alle de 4 omstridte statene Pennsylvania, Georgia og Nevada. Alt er fusk og 



fanteri, og FBI har visst dette siden 1960 da Kennedy slo Nixon, men bryr de 

seg? Nei, ikke så lenge den karen som vinner, lar dem beholde jobbene sine, da 

vil de la det passere. Og hele greia er fordervet. 

Apostelen Paulus fortsetter i Kolosserne 2:9 For i Ham bor hele Guddommens 

fylde legemlig. 10 Og i Ham er dere gjort fullkommen, i Ham som er hodet for 

all makt og myndighet. Og hvis vi er fullkommen i Ham, da er vi ikke fullkommen 

fordi en bestemt part vinner, de er alle korrupte. GOP er ikke annerledes enn 

DNC. De aksepterer DNC åpent som sier at de ikke vil ha Gud i sitt 

partiprogram, mens GOP hevder de har Gud, men deres handlinger viser noe 

annet. Det er alt sammen Satans Eden, og alt sammen tilhører Satan, frem til 

Gud brenner det alt ned. 

Vi ser også i Matteus 15:3 Han svarte med å si til dem: «Hvorfor bryter (som 

betyr å gå utover Grensene for) så dere Guds bud på grunn av deres egne 

tradisjoner? Så vi ser at folk er så opptatt med kjødet og sine tradisjoner at de 

går utover grensene for Kristi lære og Guds bud. 

Det tar oss til 64-0614M Avdekking av Gud 335 Men hva er det som skal skje i 

de siste dager? Hva er “å åpenbare”? “Bringe fram!” Hva skal Malakias 4 

gjøre? Å vende folket tilbake fra den snublesteinen, å bryte ned 

tradisjonene, og å åpenbare Brødet med Shekinah Glory. Se Det modne og 

frembringe helt nøyaktig hva Det sa Det ville gjøre, åh, du store, Skuebrødet 

for denne tidsalderen. For denominasjonen, en snublestein, “en flokk med 

fanatikere”. Bortsett fra, vi som tror! 

336 Men nå som Åpenbaringen 10 har lovet: “Alle Guds mysterier, som har 

vært skjult i sidene ned gjennom årene, ville modnes, bringes fram i 

tidsalderen til den syvende engels Budskap.” Er det riktig? [Forsamlingen sier: 

“Amen.”—Red.] Hva sa Han, for et år og seks måneder siden, nesten to år nå? 

“Dra ut til Tucson; vil skje nord for Tucson, en stor eksplosjon”, og hva som ville 

finne sted, “Seglene ville bli åpnet”, Seglene som åpenbarer disse tingene. Kom 

tilbake akkurat som Han sa. Hva er det? Det viser at Det ikke kan være 

mennesket. Det treffer fullkomment, like så sikkert som det kan få blitt, hver 

gang. Hva er det? Det er Guds hånd, ser dere, foran oss. Og fordi det er i en 

liten gruppe, tildekket i menneskelig kjød, er det tildekket for verden på 

utsiden. Han er skjult for verden på utsiden. Han åpenbarer Seg for de små 

som vil lære. Skjønner? Det er riktig. 



337 Hver eneste, ser dere, hver eneste lignelse i Bibelen, hvert eneste 

forbilde i Bibelen, blir manifestert rett her foran oss. Den samme Gud i 

Ildstøtten som skrev Bibelen, både i Det gamle og Det nye testamentet, er 

rett her og manifesterer Det, viser helt nøyaktig hva det var, tolker det rett 

tilbake, og for å gjøre det sikkert at det er tolkningen. 

338 “Vi har tolkningen!” Så la oss se det skje. Ser dere, slik er det, la oss se 

det manifestert. 

339 Manifestert! Jesus sa: “Hvis Jeg ikke gjøre Min Fars gjerninger, så tro 

Meg ikke.” Ser dere, det må bli stadfestet. 

340 Men nå—nå, ikke stadfestet som Jesus, de bandt en—en fille rundt hodet 

Hans og slo Ham på hodet, sa: “Hvis Du er en Profet, fortell oss hvem som slo 

Deg.” “Og hvis Du er Guds Sønn, gjør disse brødene.” Ser dere, det er djevelen. 

“Hvis Du er Guds Sønn, kom ned fra ko- 

341 Jeg mener, Åpenbaringen som Han er ment for å utføre, det er hva Det 

er. Men nå, etter som Åpenbaringen 10 blir åpenbart, blir Guds mysterier 

manifestert, kjent, som den lovede Boken med Syv Segl. Nå, la din tro på Ham 

som er Ordet… Fordi, i Åpenbaringen 10 står det… 

342 Eller, Åpenbaringen 19, rettere sagt. Jeg hadde skrevet det ned her, 

Åpenbaringen 10, for å gå til det; men det er ikke 10, det er 19. Når Han 

kommer, vil Han bli kalt: “Guds Ord”, ridende på en hvit hest, og 

Himmelens hærer vil være bak Ham. 

343 Riv i stykker det denominelle utdanningsforhenget! Riv i stykker det 

denominelle tradisjonsforhenget! Riv i stykker de forhengene som skjuler 

Ham for deg! Riv i stykker forhengene av stolthet, dere kvinner. Dere er—dere 

er Kongsdøtre; oppfør dere som det, lev som det. Riv i stykker hvert eneste 

forheng, uansett hva Ph.D. og LL.D. sier. Hvis det er i motsetning til Bibelen, 

så riv i stykker det forhenget! For, vi har gått igjennom det revne forheng. 

Vi er på den andre siden nå, på den andre siden. Og du vil se, hvis du bare 

vil gjøre det, bryte de gamle tradisjonene og slikt, og komme til Ham, vil du se 

Ham stå der, den Mektige Seierherren, Løftesordet for denne tidsalderen, 

manifestert. Du vil se den Mektige Gud avdekket, se Ham rett iblant oss 

her, avdekket, den Mektige Gud, ubeseiret av tradisjoner.  

344 De prøvde å gjemme Ham bak der; (gjemme ham bak deres tradisjoner) 

de gjorde det i årevis, men tiden for løftet nærmet seg. Gud reiste opp en Moses 



en gang, og han satte barna fri fra de tingene. Og Han er fremdeles … Han kan 

ikke bli beseiret. “Himler og jord vil forgå, men Mitt Ord vil ikke.” Han er den 

samme i går, i dag og for evig.  

345 De sier: “Det kan ikke skje.” Men det skjedde. Så, da det skjedde, sa de: 

“Det er av djevelen.”  

346 Men det forandrer ikke Guds Ord, det minste. Det forblir fremdeles 

“Gud”, for den troende, “den Mektige Seierherren; den samme i går, i dag og 

for evig”, ved Sin natur, ved Sitt Ord, Hebreerne 13,8.  

Fra sin preken 64-0629 Den Mektige Gud Avdekket 83. Nådestolen var klart 

synlig for hele Israel på den Forsoningsdagen.  

84. Men, dessverre, tradisjonene til kirkefedrene på den tiden hadde, ved 

tradisjonene deres, hadde tildekket den sanne Nådestolen for folket. Hvis 

de hadde kjent Skriften, ville hver del ha kommet som den kinesiske 

merkelappen. Det Gamle Testamentes profeti ville ha blitt oppfylt, og det ble 

den. Og hvis de hadde blitt lært Skriftene, ville de ha sett Nådestolen. “Som 

Moses,” sa her, at, “til denne dag er de tildekket. Det er fortsatt over deres 

hjerter.” De ser Det ikke.  

85. Men, Han var Gud, lidelsen og Forsoningen. Han var den sanne Nådestolen 

som kom fullstendig til syne. Som vi sang i salmen: Se, se Ham i åpenlys skue. 

Der er Han, den mektige Seierherren, Han rev forhenget i to.  

86. Ser dere, Han kom, Nådestolen, hang klart synlig for forsamlingen. Men de, 

var under den allmenne oppfatningen…  

87. Nå, menn og kvinner, og delegater i dette stevnet, jeg ønsker å si dette uten 

persons anseelse. Men, med tanke på i dag, med tanke på hva vi er her for i 

dag, er jeg redd for at fedrenes tradisjoner, kirkefedrene, har skjult Dette 

for altfor mange mennesker. Siden den Hellige Ånd har kommet i disse 

siste dager, som profetert, og forhenget har revnet, så prøver altfor mange 

mennesker å holde på sine tradisjoner fra fedrene. Og det er derfor de ikke 

kan se denne ekstreme gleden, og freden, og ting som Menigheten har i 

dag. Allikevel, er Det klart synlig for de som tror. Han skjulte Ordet, det 

lovede Ordet for denne tiden. 

107. Men, fremdeles, er Det tildekket. Det er ikke tildekket for den troende, 

men for den vantro. Han kan ikke se Det. Gud tildekker Seg alltid for den 



vantro. Tradisjoner skjuler Det. Slik som de gjorde den gangen, gjør de det 

i dag. 

108. Det var et åndelig dekke som vi har nå, hvor det naturlige dekke var. De er 

stadfestet av profeten med det skrevne Ord, en som profeterer, en som kommer 

med det skrevne Ord, for å gjøre Det klart.  

109. De visste Ordet var der, men de visste ikke hva Det betydde. Og 

Moses gjorde Det klart. Han sa, “Budene sier Dette, og dette er grunnen.” 

Han gjorde det klart. Og før Det ble gjort klart, var Det tildekket.  

110. Og slik er det, i dag, tildekket for folket, inntil Det er åpenbart og gjort 

klart for folket. Gud, den mektige Gud, tildekket i menneskelig kjød, Ordet. 

Bare tenk på det. Markus 7:13 Jesus sa: Og dere setter Guds ord ut av kraft 

ved de forskriftene dere har gitt videre. 

Bare tenk, de gjør Guds Ord, det som er Guds kraft til Frelse, Romerne 

1:18, og de gjør Guds Ord som skapte verden og alt i den, og hele universet, de 

gjør det mektigste Guds ord til å være uten effekt, de gjør det ubrukelig og uten 

virkning. For hvem? For seg selv. Og hvordan gjør de det? Ved å være så 

fokusert på redskapet og på tradisjoner og den måten de er vant til å tilbe. Og 

for å gjøre det, må de sette til side Guds Ord, forkaste Guds Ord til fordel for 

sine tradisjoner. 

Så dere ser at deres evne til å kjenne og forstå, ble holdt i mørket på grunn av 

tildekningen som var over deres sinn. Og den tildekningen var deres tradisjoner 

og trosbekjennelser. 

2 Kor 3:17 Men Han, Herren, er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det 

frihet. 

18 Men alle vi som med utildekket ansikt (det betyr et ansikt uten noen 

tradisjoner og trosbekjennelse til å blinde oss) ser Herrens herlighet som i et 

speil, (med andre ord, når vi er uten noen tradisjoner og trosbekjennelser, da 

ser vi inn i Guds Ord og ser ham slik han egentlig er, og vi) blir forvandlet til det 

samme bilde fra herlighet til herlighet, slik som av Herrens Ånd. 

Så vi ser at Guds Ord har kraft til å forvandle, men hva stopper denne Guds 

kraft til å forvandle deg inn i hans bilde fra herlighet til herlighet? Det er dine 

tradisjoner og dine trosbekjennelser.  



Og broder Branham sa fra sin tale 63-1115 Verden faller fra hverandre 84 Hva 

hadde forårsaket dette? Jeg tror det var en grunn til det. Og jeg tror det er fordi 

de hadde tatt Guds Ord og gjort det slik at det ikke hadde noen effekt, 

gjennom sine tradisjoner. Jesus sa det. Han sa: "Dere, ved deres 

tradisjoner, har gjort Guds Ord virkningsløst." Det stemmer. Det var uten 

effekt fordi det ble lagt til og projisert inn i deres tradisjoner. Og når... Du 

kan ikke legge noe til det. Du kan ikke ta noe fra det. Det er... Det er bare 

slik det er. Det var slik Gud bevarte det. Vi kan ikke legge til trosbekjennelser og 

dogmer og ting, for å injisere i Det. Det trenger ingen hjelp. Det er ham, det er 

ham i skreven form. Og Ordet er en Sæd. Og den Sæden lagt i den rette type 

jord, vil vokse, hvis du ikke graver det opp hver morgen for å finne ut om det 

har vokst eller ikke. Du bare planter det, overgir det til Gud og lar det være der. 

Det er den måten du lar det vokse, bare la det være slik det er, der i jorden. Og 

det er der det skal være, i din hjertegrunn. Tro vanner det, hver time og sier: 

"Vel, det er ... Gud sa det, det er mitt." Det er måten å gjøre det på.  

Og Broder Branham sa fra talen 64-0614M Avdekking av Gud 117 Nå, og én 

gang, dersom en mann gikk gjennom det forhenget, døde han øyeblikkelig. Nå 

er det død å ikke gå gjennom Det! Amen. Hvis du ikke klarer å bryte 

tradisjonsforhenget, bryte gjennom denominasjonsmuren, for å se Gud i 

Sin kraft, er det død. En gang var det død å gå inn, nå er det død å bli utenfor. 

Hele Nådestolen står klart synlig, hvem som helst kan se Den, forhenget er 

revet i stykker. Ære være Gud! Hele nådestolen kommer åpenlyst fram. 

62-1124E Alle ting 49 Nå, når vi gjør det, da kommer vi til nattverd på riktig 

måte. Vi kommer til nattverden og minnes ham, minnes ham, vårt offer. Vi 

minnes ham vår fred; Vi minnes ham vår renhet, minnes ham vår renselse; 

Minnes ham når vi kneler ved korset, ikke halvdrukken, ikke å leve i utroskap, 

ikke med ondskap, hat og strid; Men vi kneler ned ved korset ved tro, ved hans 

føtter for å akseptere hans tilgivelse. Vi kommer i den tilstanden til nattverd, i en 

stor oppriktighet, ikke bare si: "Jeg bør gå." Du går dit fordi du er dypt oppriktig. 

Det er mellom død og liv. Ja, sir. Du går, og husker ikke mer dine 

tradisjoner, og du er renset fra din synd. Det er det ene stedet. Når du kneler 

der i oppriktighet , metodistbroder, baptistbroder, Oneness broder, Twoness 

broder, Threeness broder: Hvis du kneler der i oppriktighet, dine tradisjoner 

er borte. Det stemmer. Trinity, Oneness, Baptists, de er alle renset og er Guds 

sønner. Tradisjoner og krangling er over. Du tenker ikke på det lenger fordi 

du er ren og uforfalsket. Skjønner? Dere er brødre. Uansett hva noen 



tradisjon sa, har ikke noe å gjøre med dem. Dere står ved det samme kors, 

ved den samme kilden. Dere er blodsbrødre. Åh, du store.  

La oss be... 

 


