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10 kirousta jotka estävät Jumalan siunaukset

Video: https://www.youtube.com/watch?v=sEjAkn8lDrs

Kuvaus: Larry Huch kertoo siitä, miten erilaisten kirouksien ja perittyjen kirouksien kanssa 
toimitaan.

Sid: Larry Huch, sinä näytät mukavalta mieheltä. Sinä olet pastori. Kaikki pitävät sinusta, mutta kotona 
sinulla oli salaisuus. Mikä tuo salaisuus oli?

Larry: Minä olin ollut pastori. Olin ollut menestyvä pastori. Olin ollut vapaa huumeista - heroiinista ja 
kokaiinista. Mutta kotonani, Sid, minulla oli valtava vihaongelma. Olin väkivaltainen ja räjähtelin jopa 
siihen pisteeseen, että on ihme, että perheeni on yhä kanssani – vaimoni. Julkisuudessa olin pastori ja 
kotonani olin kauhu. 

Sid: Anna esimerkki pahimmasta tapauksesta, joka sinulla oli ollut. 

Larry: Tuohon aikaan vaimoni oli ollut 8-9 kuukautta raskaana. Minä räjähdin vihasta. Tämä sattui 
monta, monta vuotta sitten. Tyrmäsin vaimoni portaikossa, raahasin hänet pois talosta. Minä olen pastori 
ja minun pitäisi olla erilainen. En vain tiennyt... En halunnut olla tällainen. Pyysin vaimoltani anteeksi. 
Pyysin Jumalalta, että auta minua. Enkä tiennyt, miten muuttaisin itseäni. Kunnes opin kuinka murran 
tuon kirouksen. 

Sid: Sinä käytät sanaa kirous. Mikä on kirous?

Larry: Raamattu sanoo, että... No niin, ymmärrän, että moni ei tunne Raamattua. Mutta Raamattu sanoo 
siis, että tässä maailmassa, eikä ole väliä kuka olet, on olemassa siunauksia ja kirouksia. Siunaukset 
tulevat Jumalalta. Kiroukset, tai syyt kuten sanoit aluksi, ovat esteitä, jotka pysäyttävät kaiken sen hyvän,
mikä elämääsi muuten olisi tulossa. 

Sid: Tämä viha. Oliko se kirous ja mistä se tuli?

Larry: Ehdottomasti. On kolme tapaa, jolla kirous tulee henkilön elämään. Ensimmäinen on sukupolvien
yli siirtyvä kirous - peritty kirous. Toiseksi se on jotain, mitä sinulle on tapahtunut. Kolmanneksi se on 
jotain sellaista, mitä olet tehnyt, joka tuo kirouksen yllesi. Minun tapauksessani, kun olin kolmannessa 
kirkossani Australiassa, minä tyrmäsin poikani. Olin siis vahtimassa poikaani, joka oli neljävuotias - viisi
vuotias. Näin hänen kimpoavan seinästä. Ja välittömästi tämä tuli minuun. Muistin, kuinka usein minua 
oli työnnetty seinään ja kuinka monesti olin kimmonnut seinästä. 

Sanoin tuolloin nämä asiat, enkä edes ajattellut asiaa. En ajatellut Raamattua enkä ajatellut kirjoituksia 
vaan sanoin: "Olen aivan kuten isäni." Ja sanat tulivat minulle ja ajatus tuli minulle - niin kuin isä 
sellainen poika (like father like son). Joten ajattelin, onko Raamatussa jotain, mikä sanoo isässä olevasta 
asiasta, joka voisi siirtyä sukupolvelta seuraavalle ja sitä seuraavalle. Tutkin Raamattua ja havaitsin, että 
se ei ainoastaan kerro niistä asioista vaan se kertoo sellaisista asioista yli 325 kertaa. Nämä kielteiset 
asiat, esimerkiksi viha, riippuvuus, avioero, vankilakierre, sairaus tai krooninen sairaus, voivat siirtyä 
sukupolvesta toiseen kunnes löydät keinon pysäyttää sen. 

Sid: Viha, kuinka sinä pysäytit sen?
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Larry: Ensinnäkin tein havainnon, että Jeesus ei kuollut vain syntieni anteeksi antamiseksi. Vaan hän 
kuoli ristillä, ja jälleen kerran, sinä ja minä ymmärrämme tämän. Mutta Jumala kertoi minulle, että lue 
Raamattua juutalaisen Messiaan silmillä. Eikä siis Messiaan silmillä, joka on pakana. Asiat joita Jeesus 
opetti meille. Asiat joita Paavali opetti meille. Asiat jotka löytyvät Vanhasta ja Uudesta Testamentista. 
Kun tarkastelet niitä pakanan tai kreikkalaisen silmin, ne selittyvät eri tavalla. Mutta kun näet ne 
Jeesuksen silmillä. Annan hienon esimerkin. 

Larry: Kaikki ovat nähneet elokuvan Jantel [Mikä elokuva?] - monet ovat nähneet sen. Kuten 
muistamme elokuvasta Jantel, siinä oli nuori mies, joka oli nouseva rabbi - tähtiainesta. Kaikki olivat 
hänestä niin ylpeitä. Hän aikoi mennä naimisiin nuoren naisen kanssa, joka oli täydellinen kumppani 
hänelle. Rabbilla oli salaisuus ja hän kertoi, että veljensä oli kuollut onnettomuudessa. Välittömästi 
avioliitto peruuntuu. Nuoren naisen suku peruu häät. Miksi? He saivat selville, että nuori veli ei ollut 
kuollut onnettomuudessa vaan se oli itsemurha. Nuoren naisen suku perui häät, koska he eivät halunneet 
itsemurhakirouksen siirtyvän perheeseensä. Ja sen enempää asiaa tutkimatta. Tämän vuoksihan Jeesus 
sanoi 2. Kor. 6:14: "Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä 
yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?" Joten ilman 
Jeesuksen verta ja ilman ristiä.

Sid: Se mitä hän sanoo, tarkoittaa, että Larry on löytänyt yliluonnollisen tavan katkaista kiroukset. Ja 
välittömästi ihmisen elämät muuttuvat. Eikä kyse ole vain vihasta vaan avio-ongelmista, 
perheongelmista, terveysongelmista. Larry on nähnyt monia ihmeitä, kun nämä kymmenen asiaa on 
otettu huomioon. Tulemme pian takaisin, älkää menkö pois.

---Mainoksia---

Sid: Hei, Sid Roth tässä ja kanssani on Larry Huch. Larry, kerroit minulle, että kun menit Israeliin, että 
kokonaan uusi ulottuvuus avautui sinulle. Kerro siitä.

Larry: Se oli seuraavana päivänä sen jälkeen, kun olin vastaanottanut Herran. Se oli mahtavin päivä 
elämässäni. Minulla ei ollut mitään halua mennä Israeliin. En koskaan ajatellut meneväni sinne. Joku 
lopulta sai minut ylipuhutuksi ja lähdin sinne tavallaan lomamatkalle. Kävelimme siellä Kapernaumissa 
ja kun menimme Kapernaumin porttien läpi sinne, missä Jeesus paransi ihmisiä - Pietarin anopin jne. 
Kun kävelimme siellä, oikealla puolella hahmottui muinainen synagoga. Mukanani oli hyvä ystäväni, 
juutalainen, joka oli käymässä koulua ja opiskelemassa rabbiksi. Hän oli nero - uskomattoman älykäs 
mies, joka siis uskoi Yeshuaan. Ja hän näytti synagogassa olevaa kirjoitusta ja kertoi minulle, että tämä 
synagoga, tämä meni yli ymmärrykseni, se oli omistettu erään apostolin lapselle tai lapsenlapselle. 
Sanoin, että Joosef, en ymmärrä. Hän kysyi, että mitä et ymmärrä. Sanoin, että onko tämä synagoga ollut 
jonkun apostolin sukulaisen käytössä. Hän sanoi, että kyllä. Kysyin, että oliko tuo sukulainen ollut tässä 
synagogassa. Hän sanoi, että kyllä. Synagogassa? Kyllä. Minulle oli aina kerrottu, että ne olivat erillään 
toisistaan siis kirkko ja synagoga. Ne kaksi maailmaa eivät kohtaa. 

Sid: Synagoga on täällä ja kirkko on täällä [Sid näyttää käsillään].

Larry: Eivätkä kaksoset koskaan tapaa toisiaan. Kysyin, että oliko hän uskova. Oliko hän uskostaan 
langennut vai mikä tässä on takana? Ja hän sanoi, että Larry, kirkko ja synagoga olivat synonyymejä 325 
vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli ylösnoussut. Eikä synagoga heittänyt kirkkoa ulos vaan kirkko alkoi 
hylkimään synagogaa. Sid, sinä tunnet koko tarinan Konstantinuksesta ja kaikesta siitä, mitä silloin 
tapahtui. Muu väkijoukko käveli synagogan vieressä olevan kadun toiselle puolelle. Ja sillä hetkellä 
lävitseni meni kuin salama olisi iskenyt henkeeni. Jumala puhui tuolla hetkellä ja se muutti elämäni. Kun 
kaikki olivat jo kävelleet muualle, minä seisoin siinä synagogan edessä. Yhtä selvästi kuin minä puhun 
nyt sinulle, Jumala puhui henkeeni. Hän sanoi, että näyttää minulle kuinka uudelleen luetaan Raamattua. 
Ja että sinä tulet näkemään Raamatusta asioita, joita kirkko ei ole nähnyt 1700 vuoteen. Ja se muutti 
elämäni.
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Sid: Hyvä on. Siinä kävi tällä tavalla. Larryn elämässä ollut kirous murrettiin. Ja jos tuota kirousta ei 
olisi murrettu, olisitko siinä istumassa tällä hetkellä.

Larry: Koko elämäni olisi erilainen. Minulla ei olisi palvelutyötäni. Minulla ei olisi avioliittoani. 
Minulla ei olisi lapsenlapsiani. Vaikka olin pastori olin näin lähellä [näyttää sormillaan pientä 
välimatkaa] menettää kaiken, koska minussa oli kirous, joka esti siunaukset.

Sid: Hyvä on. Hän siis oppi ensin ymmärtämään kirouksia. Sitten hänelle avautui ovi, jonka avulla hän 
oppi ymmärtämään ensimmäisten Messiaaseen uskovien voimaa, jotka kaikki olivat juutalaisia. Jotka 
tapasivat toisiaan juutalaisten synagogassa. Ja kun Larry yhdisti sen omaan ymmärrykseensä kirouksista, 
silloin hän alkoi… Ja lisäksi oli vielä yksi tekijä. Yhteinen ystävämme, jonka olen tuntenut monia vuosia 
- tohtori Derek Prince. Juuri ennen kuin hän kuoli hänellä oli kyky murtaa kirouksia ja käskeä pahoja 
henkiä poistumaan ihmisistä. Hänellä oli ihmeellinen elämä. Hän siunasi Larryn, jolla on nyt Jumalan 
läsnäolo ja kyky käsitellä pahuutta ja kirouksia ja joka ymmärtää juutalaiset juuret ja joka on vaeltanut 
itse sen läpi (kirouksen). Kun tämä on nyt perustietonamme, voisitko kertoa siitä äänestä, jonka kuulit 
eräänä yönä. 

Larry: Heräsin keskellä yötä ja tämä tapahtui keskellä sitä tapahtumaketjua, kun Jumala aukaisi minulle 
oven Derek Princen luokse, joka siis rukoili puolestani ja sanoi, että hän on rukoillut puolestani kaikissa 
paikoissa Jerusalemissa. Ja hän alkoi profetoimaan ja sanoi, että sinä tulet olemaan nuoli, joka ammutaan
Jumalan kädessä olevasta jousesta. Ja Jumala ampuu sinut kansakuntiin ja eri mantereille tuhoamaan 
Jumalan ihmisten vihollisen. Ja juuri tähän aikaan Jumala herättää minut keskellä yötä ja antaa 
profetioita eri ihmisistä, jotka kirjoitan paperille. Ja kun lopetan ja aloitan rukoilemaan, Jumalan ääni tuli 
niin voimakkaana minulle ja sanoi, että on olemassa kymmenen kirousta ihmisten yllä, jotka estävät sen, 
mitä Poikani on antanut heille. Kiroukset ovat heidän päällään joka päivä. Ja minä kirjoitin ne ylös ja 
sanoin itsekseni, että siinä on kymmenen kirousta. Ja sitten ääni katosi. Pari tuntia myöhemmin vaimoni 
heräsi ja sanoin hänelle, että katso tätä. Jumala herätti minut ja kertoi minulle tämän, mitä olen 
kirjoittanut paperille. Jumala kertoi minulle, että ihmisissä on kymmenen kirousta, jotka estävät heitä 
saamasta siunauksia. Vaimoni kysyy, että mitä ne ovat. Sanoin, että en tiedä sitä vielä. Hän kertoo ne 
minulle. 

Tuona aamuna ajan kirkkoon - lauantaiaamuna. Olen menossa sinne liiketapaamiseen. Jumala on juuri 
avannut minulle ovia - Benny Hinn sanoi minulle. Oral Roberts sanoi minulle, että minun on tavattava 
Derek Prince. Useat ihmiset sanoivat minulle, että minun on tavattava Derek Prince. Hänen voitelunsa on
ylläsi. En ollut kiinnittänyt siihen huomiota ja sanoin, että sepä kiva juttu. Ojennan kättäni autoni 
vieressä ja otan kasetin, joka on Derek Princen nauhoitus. Minulla ei ole koskaan ollut Derek Princen 
kasettia. En tiedä, mistä tämä kasetti ilmestyi. Laitan kasetin radiooni ja ensimmäiset sanat, jotka kuulen 
sieltä ovat: "On olemassa kymmenen kirousta. Teidän on tiedettävä, että on olemassa kymmenen 
kirousta, jotka estävät siunauksenne." 

Sid: Hän ei tiennyt, mistä tuo kasetti tuli. Missä se oli ollut? Kuinka se päätyi sinne? Uskon, että enkeli 
laittoi sen sinne. Ja kerron teille jotain muutakin. Kun ymmärrät, miten Larry katsoo kirjoituksiin 
juutalaisen silmin, se avautuu kuin ihmisten puheet. Eräät asiat joista sinäkin puhut ovat rabbien 
paljastamia ihmisten välisiä keskusteluja. En halua juoruilla enää koskaan. Tulemme pian takaisin.

---Mainoksia---

Sid: Hei. Sid Roth tässä. Vieraani on Larry Huch, joka sai ohjausta yliluonnolliselta ääneltä, joka on 
Jumala. On siis olemassa kymmenen aluetta, jotka käsiteltyämme, meillä ei ole esteitä kirjoitusten 
mukaisiin siunauksiin. Ja siihen mitä elämässäsi pitäisi tapahtua kirjoitusten mukaan. Esimerkiksi 
jokainen tietää, ettei meidän tulisi juoruilla. Mutta jokainen tekee sitä, koska se tuntuu hyvältä. Se on 
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hauskaa. Mutta odottakaa kun kuulette, mitä Larry on saanut selville siitä, mitä alkuperäiset Messiaaseen 
uskovat ymmärsivät ja mikä on ollut kadoksissa tältä sukupolvelta ja monta sukupolvea ennen tätä. 

Larry: Mistä puhumme juuri nyt on hepreaksi nimeltään Lashon Hara. Kun laitoin tuon sanan kirjaani, 
ihmiset sanoivat, että mitä tämä on. Tämän täytyy olla jotain hyvin vaikeasti ymmärrettävää. Paras 
englanninkielinen käännös on panettelu ja juoruilu (slander and gossip).  Kun tarkastelemme, mitä rabbit 
opettivat. Mitä Mooses opetti ja mitä Aabraham opetti. Ja mitä Jeesus opetti. Jeesus opetti siitä aiheesta, 
mitä me teemme kielellämme. Hän opetti, että kielemme vapauttaa köyhyyden päällemme. Se vapauttaa 
sairauden päällemme. Se erottaa meidät Jumalasta. Eräs asia mitä kirjoitukset sanovat juoruilusta on sitä, 
mitä Daavid sanoi kysymyksessään: "Kuka voi pysyä Jumalan läsnäolossa?" Kuka voi elää Jumalan 
läsnäolossa, mikä tuo parantumisen, vaurauden ja ilon ja vapautumisen? Ja sitten Jeesus vastaa, että hän, 
joka ei juoruile/panettele. Jos olisin pastori kirkossani ja eräänä päivänä kirkkooni tulisi henkilöitä, jotka 
istuisivat eturiviin ja sytyttäisivät tupakan ja aukaisevat oluttölkin. Kristityt eivät pysyisi housuissaan. 
Mutta juuri samat henkilöt, kristityt, jotka kertovat pysyvänsä erossa tuollaisesta, istuvat siinä vieressä ja 
juoruavat, panettelevat ja puhuvat pahaa toisten selän takana. Ja Jumalan sana opettaa meitä, kun luemme
sitä juutalaisen silmillä...

Sid: Tiedätkö miltä minusta on usein tuntunut? Nämä kymmenen aluetta, joista Larry kertoo kirjassaan, 
estävät meitä kuulemasta Jumalan ääntä selvästi. Mitä sinä ajattelet?

Larry: Ehdottomasti. Me emme voi, jos puhumme pahaa toisesta henkilöstä, emme kuule silloin 
Jumalasta lähtöisin olevaa hyvää. Juutalaisessa kirjallisuudessa on satoja ja satoja ellei tuhansia kirjoja 
siitä, mitä pahat puheemme saavat aikaan. Se on sitä, mitä Lashon Hara on. Annan esimerkin. Vain yksi 
esimerkki. Meillä oli lakimies toisesta kirkosta vierailemassa, jonka puolesta rukoilin ja jonka perheen 
puolesta rukoilin, koska hänen perheessään kaikki naiset olivat kuolleet sairaalloiseen ylipainoon. Hyvä 
on. Kun rukoilin hänen puolestaan ja hänen kanssaan ja katsoin häneen ja Jumala puhui henkeeni, jolloin 
minä sanoin, että onko sukunne naisten joukossa ongelma juoruilun suhteen. Nainen purskahti itkuun ja 
pitkä tarina lyhyesti - rukoilimme murtaaksemme tuon Lashon Haran - panettelun ja juoruilun kirouksen.
Nainen on laihtunut 110 paunaa (50 kg). 

Sid: Nopeasti. Toinen asia, mistä puhut on antisemitismi - juutalaisvastaisuus. Tiesittekö, että rasismi ja 
juutalaisvastaisuus estävät Jumalan siunaukset elämässänne. Teidän on parasta usko se. Selittäisitkö 
antisemitismin, Larry.
Larry: Kuningaskunta joka sotii itseään vastaan, ei kestä. Amerikka on kaikkein jakaantunein 
sunnuntaiaamuisin kuin minään toisena viikonpäivänä. Katselin kerran tv:tä, jolla ei ollut mitään 
tekemistä kirkon kanssa tai Jumalan tai uskonnon. Siinä haastateltiin vanhaa valkoista miestä, joka oli 
tukenut Martin Luther Kingiä aikoinaan. Ja häneltä kysyttiin kaikki nämä vuodet myöhemmin, että miten
Amerikka pärjää hänen mielestään nyt. Hän sanoi, että meillä menee oikein hyvin vaikka matka on vielä 
pitkä. Lukuun ottamatta yhtä asiaa. Kyseessä ei ollut kristillinen tv-ohjelma. Lukuun ottamatta kirkkoa. 
Mies sanoi, että kirkko on yhä kaikkein jakaantunein paikka rodullisesti. Mistä se sitten johtuu, että 
kirkko ei pysty murtamaan rasismin kirousta. Raamattu sanoo, että kirous ilman syytä ei tule yllesi. 
Kiroukseen löytyy syy. Ja syy on se, että kirkko on rasistinen itseään kohtaan, koska olemme perineet 
hengellisten esi-isiemme epäoikeudenmukaisuuden kiroukset, koska olemme rasistisia juutalaisia ihmisiä
kohtaan. Ja kirkko siis suurimmaksi osaksi, ja tätä yritämme parhaillaan murtaa, ja kirkko siis 
suurimmaksi osaksi ajattelee, että juutalaisilla on ollut mahdollisuutensa. Paavali sanoo, että älkää jääkö 
kiinni ylpeydestä, koska te ette ole tukemassa Israelia (Israel=juutalaiset) vaan Israel tukee teitä. Ja niin 
pitkään, kun emme kadu sitä, niin... Otetaan esimerkiksi tohtori Martin Luther. Suuri kirkon perustaja. 
Martin Luther ei ollut antisemitisti vaan rasisti. Hän sanoi, että meidän tulisi lukita kaikki juutalaiset. 
Tämä suuri kristillinen johtaja sanoi, että meidän tulisi lukita kaikki juutalaiset. Olen kirjoittanut siitä 
kirjassani ja siitä on olemassa todisteet. Hän sanoi, että meidän tulisi lukita kaikki juutalaiset 
synagogansa sisään ja sytyttää rakennus palamaan. Kyseinen mies, joka oli kristillisyyden eräs isähahmo,
on tuonut tuon kirouksen meidän yllemme. Ja meidän sukupolvemme tehtävänä on murtaa tuo kirous, 
jotta voimme vastaanottaa siunaukset.
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Sid: Kertoisitko, hyvin nopeasti. Yhden tai kaksi asiaa niistä ihmisistä, joilla on ollut kirouksia ja joiden 
kirouksen olet murtanut, mikä välitön muutos heidän elämässään on tapahtunut. 

Larry: Välitön muutos. Olen iloinen että kysyit tuota, koska kysymys ei ole siitä, että jotain tapahtuu 
vuoden päästä tai kymmenen. Esimerkiksi taloudellinen läpimurto tapahtui kirkossamme vastikään. En 
kerro kaikkea sitä tässä, koska te ette ole olleet siellä ja koko tapahtuma on vain liian valtava, että ette 
voi sitä uskoa. Mutta on siis tämä espanjalainen pariskunta kirkossamme Dallasissa ja he ovat tulleet 
kirkkomme jäseneksi. Ja minulla on tällainen tapahtuma nimeltään (freedom weekend) 
vapaaviikonloppu, missä siis opetan seitsemän askelta, joiden avulla murrat kiroukset elämässäsi. He 
tulivat tapahtumaan ja nyt he ovat kirkkomme jäseniä. He kertoivat, että olivat olleet oikeudessa 11 
vuotta yhden asian vuoksi. Me rukoilimme ja mursimme tuon kirouksen ja käsittelimme muutaman 
asian. Seuraavana päivänä, muistakaa 11 vuotta oikeudessa, seuraavana päivänä sen jälkeen kun olimme 
murtaneet tuon kirouksen, he saivat puhelinsoiton lakimieheltään, joka kertoi vastapuolen olevan 
valmiina sovittelemaan tapauksen. Ensimmäinen juttu olisi hintaluokaltaan 2,5 miljoonaa dollaria, sanoo 
lakimies.

Sid: Sanoitko, että he soittivat seuraavana päivänä?

Larry: Seuraavana päivänä. Alle 24 tuntia. Pariskunta kysyi lakimieheltään, että miten niin ensimmäinen
juttu. Meillä on ollut tämä sama asia oikeudessa 11 vuotta. Lakimies sanoi, että ei suinkaan vaan on 
olemassa kaksi oikeusjuttua. Ja jälkimmäinen on suurempi kuin ensimmäinen. Joten 11 vuotta 
oikeudessa oltuaan pariskunta sai 2,5 miljoonan dollarin sopimuksen alle 24 tunnissa, mutta saivat 
samalla selville, että he saivat soviteltua tuon lisäksi myös toisen oikeusjutun. Sen rahassa mitattu arvo 
oli suurempi kuin ensimmäinen. Jumala tekee ylitsevuotavasti ja reilusti sen, mihin ryhtyy. Ja tämä 
kaikki alle 24 tunnissa. 

Sid: Hän ei sano, että niin käy sinullekin. Mutta hän sanoo, että elämässäsi on 10 aluetta, joilla voit 
murtaa kiroukset, kun tiedät, miten se tehdään. Kun kiroukset on murrettu, havaitset välittömästi 
muutoksia. Olet puhunutkin niistä kuten viha ja raha. Nopeasti puhu terveydestä.

Larry: Terveys. On tämä nainen. Olen laittanut tämän myös tuohon kirjaani. Ja jälleen kerran taustalla 
on juutalainen ymmärrys (ilmestys). Kyseessä on voima niiden sanojen takana, mitä puhumme. Mutta 
myös sanojen voima, joita puhutaan päällesi. Annan kaksi nopeaa tapausta. Ensimmäisessä on kyseessä 
kirkko jossain toisaalla, missä tämä nainen tulee eteeni vieressään miehensä. Nainen sanoo sanatarkasti 
näin: "Viisi vuotta minulla on ollut tämä tauti, joka voi olla vain prostituoidulla." Nainen kertoi 
saaneensa sen vain viikko sen jälkeen, kun he menivät naimisiin - ja hänen miehensä seisoo siinä 
vieressä. He menivät siis naimisiin kirkossa eivätkä sitä ennen olleet kihloissa tai naimisissa. Heillä on 3-
4 vuotias tytär ja nainen sanoi, että tyttärellä on sama tauti. Rukoilin naisen puolesta ja samalla Jumalan 
Henki puhui minulle, että häissä sinun puoleltasi eräs sukulainen laittoi kirouksen yllesi - kuka hän on? 
Nainen katsoi mieheensä ja nainen purskahti itkuun ja kertoi, että hänen isoäitinsä, koska hän oli 
menossa naimisiin sellaisen henkilön kanssa, jota he eivät hyväksyneet. Isoäiti oli sanonut, että sinä et 
ole muuta kuin prostituoitu ja tyttäresi tulevat olemaan vain prostituoituja. Rukoilimme heidän 
puolestaan ja mursimme kirouksen. Olin samassa kirkossa samana iltana toisessa kokoontumisessa, kun 
nainen tuli sinne lääkärin kirjoittaman todistuksen kanssa. Hän ja hänen tyttärensä olivat lääkärin mukaan
parantuneet täysin. Viisi vuotta he olivat kärsineet sairaudesta, mutta nyt he olivat täysin terveitä. Miksi? 
Koska mursimme sanojen kirouksen, jotka oli puhuttu. 

Sid: Juuri nyt haluaisin, että murrat pari kirousta. Aikaa on pari minuuttia.

Larry: Hyvä. Hyvä. Haluaisin, että olemme tässä yhtä mieltä asiasta, koska Raamattu sanoo, että jos me 
olemme yhtä mieltä, se tulee tapahtumaan. Ja minä pidän siitä, mitä Sid sanoi, että se tapahtuu 
välittömästi. Olemme yhtä mieltä, Isä, Jeesuksen nimessä. Herra minä murran tuon kirouksen, joka estää 

5/7



21.01.18

taloudellisen menestyksen, perheen menestyksen, lasten menestyksen. Joka estää ilon kaikessa mikä on 
jo näiden ihmisten omistuksessa ja heidän siunauksinaan ja heidän ilonaan, joista on maksettu täysi hinta 
seitsemässä paikassa, joissa Jeesuksen verta vuodatettiin. Isä, minä murran tuon kirouksen ja irrotan sen 
heidän elämästään kaikilla sen alueilla. Ja minä vapautan lupauksen, joka on ollut odottamassa näitä 
ihmisiä ja vapautan sen näiden ihmisten elämään juuri nyt. Jeesuksen voimakkaassa nimessä. Aamen.
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