Frank Hammond na temat
fałszywych tradycji świąt

[1978] Frank Hammond głosi kazanie w Lake Hamilton Bible Camp, Arkansas.
Wykład zakończony jest masowym uwolnieniem od demonów.
„Wiele rzeczy, które zaakceptowaliśmy jako dziedzictwo, nie są tak naprawdę
dziedzictwem. Słabości, cechy charakterystyczne, usposobienie, skłonności, rzeczy
tego typu. Mówimy: jestem jak mój tata...Chcemy odebrać wrogowi wszystko to co
pochodzi przez nasze dziedziczenie. Niech Pan Jezus objawi ci teraz wszystko to co
zeszło pod płaszczem: dziedziczenia. I złamiemy wszelkie klątwy, które by przeszły
ta droga.
...
Nie musisz kontynuować dziś w problemach z powodu tego ze twój ojciec czy
dziadek miał ten problem. Możesz użyć swojego miejsca i autorytetu i powiedzieć:
w imieniu Jezusa, ta klątwa jest złamana. Wszelki demon, który działał pod ta klątwą,
jego moc jest teraz złamana i niech, wychodzi teraz!W imieniu Jezusa!
….
[13:24]
Wiecie, wielu z nas było w niewoli do tradycji ludzkiej. Religijne i ludzkie tradycje
maja trzymają wielu ludzi w niewoli.
Znajdujemy się w czasie, w roku, gdzie wielu ludzi znajduje się pod wpływem
niewoli do tradycji, co nie jest Biblijne.
Niewola do Świąt Bożego Narodzenia [Christ-mass]...Jezus powiedział uczonym w
Piśmie i Faryzeusza, w pewien dzień: Unieważniacie Prawo Boga poprzez wasze
tradycje!
Tradycje ludzi staja się ważniejsze niż, nakazy Boga. A nakazy Boga są odkładane na
bok, aby zachować tradycje. Hallelu Jah! Parę lat temu zainteresowałem się tematem
łamania tradycji. Jak to nazywacie? Ikonoklasta? Lamie tradycje i ikony,
wyobrażenia. Hallelu Jah!A wolność do której przychodzisz, lam te tradycje!Ludzie
będą trzymali cie w strachu. Powiedzą ze oszalałeś. To pewne.
Powiedzą: to wariat, odpaliło mu! Wariat, nie wierzy już w mikołaja! Oto jeden
przykład:
Pismo mówi aby nie świadczyć fałszywie, Biblia zabrania nam kłamać! To nakaz od
Boga. Mówiąc dziecku ze Mikołaj istnieje, kłamiesz! Zwodzisz je!Unieważniasz
nakazy Boga, aby wspierać swoja tradycje.
Czy kiedykolwiek wyrzuciliście demona Mikołaja? Mikołaj, Zając

wielkanocny...Usługiwałem młodej damie, i demon się odezwał: Zając wielkanocny.
A ja mu na to: diabeł, wyskakuj stamtąd!
Miała jeszcze Piotrusia Pana1 i cala resztę z nim. Lepiej złammy te stare tradycje.
Czy naprawdę jesteś gotowy aby być wolnym?
Jeden demon powiedział mi kiedyś: jestem demonem formalizmu, jestem demonem
rytualizmu. A ja mu: diable, o co ci chodzi z tym formalizmem i rytualizmem? A on
odparł: zatrzymuje powiew Ducha Świętego.
Jeśli macie swój biuletyn i tam pisze:
9:45 robimy to
9:47 robimy to
To nie zostawia wiele miejsca Duchowi Świętemu, prawda? Jeden demon, odrzekł z
dziewczyny, której usługiwałem: nie tańczę! Jestem baptysta!
I dodał: nie lubię tez tych tamburynów!
Powiedziałem: jesteś jednym z tych demonów co nienawidzi uwielbienia! Będziemy
cie męczyć chwaląc Boga! Dorwaliśmy tamburyny, zaczęliśmy śpiewać i tańczyć a
ten demon dostał szalu!Wyszedł, gdy chwaliliśmy Pana Jezusa!
Wiele tradycji i formalizmu trzyma nas w niewoli z dala od wolności chwalenia czy
bycia posłusznymi Panu!
Rzućmy im wyzwanie. Nakażmy im wyjść, abyśmy zostali uwolnieni aby podazac za
i 'płynąc 'w Duchu Świętym!
W imieniu Jezusa stoimy przeciwko wam demony, wy religijne demony, religijności,
martwego formalizmu,rytualizmu, religijnego tradycjonalizmu, religijnego
zniewolenia...
[32: 57]
Religijny strach, duchy bałwochwalstwa, rodzinne bałwochwalstwo, religijne
bałwochwalstwo, demony które weszły za pomocą tzw obrazków Jezusa, przez
krzyże, i podobne. Każdy demon bałwochwalstwa jest przeklęty i muszą teraz
wychodzić, w imieniu Jezusa!
Nieboże tradycje, tradycje rodzinne, ludzkie tradycje, pogańskie praktyki, bożki i
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotru%C5%9B_Pan_%28powie%C5%9B%C4%87%29

boginki, demony związane z przekłutymi uszami...
”
Całość do obowiązkowego odsłuchania, pod linkiem.

