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Kivien poistaminen

Tunne-elämän & Hengellisen 
elämän Parantuminen: 

Katumusrukous

Removing Stones 

Emotional & Spiritual Healing: 
A Prayer of Repentance



Releasing & Advancing 
The Kingdom (RAK)* 
järjestön työn esittely

Introducing RAK Ministry

(*Jumalan valtakunnan 
vapauttaminen ja edistäminen)
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Sarja - Jumalan valtakunnan edistäminen
ADVANCING THE KINGDOM SERIES

� Matt 13:44 - Taivasten valtakunta on kuin 
peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja 
kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, 
mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.

Mat 13:44 - The kingdom of heaven is like treasure 
hidden in a field. When a man found it, he hid it again, 
and then in his joy went and sold all he had and 
bought that field
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Sarja - Jumalan valtakunnan edistäminen
ADVANCING THE KINGDOM SERIES

� Mikä Jumalan valtakunnassa on niin 
erityistä että mies menee ja myy kaiken 
omaisuutensa saadakseen sen?
What is so special about this Kingdom that would 
cause a man to sell everything he had for it?

� Maksaisitko paljonkin saadaksesi 
Jumalan Valtakunnan?
Would you pay money for it? 

� Mikä on Jumalan Valtakunta?
What is this Kingdom?
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Sarja - Jumalan valtakunnan edistäminen
ADVANCING THE KINGDOM SERIES

� Room 14:17 - sillä Jumalan valtakunta ei ole 
syömistä ja juomista vaan vanhurskautta, rauhaa 
ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa.
Rom 14:17 - The Kingdom of God is not just eating or 
drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.

� Tämä valtakunta on myös täynnä 
rakkautta, sillä Jumala on rakkaus.
This Kingdom is also filled with love because God is 
love.
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Sarja - Jumalan valtakunnan edistäminen
ADVANCING THE KINGDOM SERIES

� 1Kor 4:20 - sillä Jumalan valtakunta ei ilmene 
puheina vaan voimana.
1Cor 4:20 - The Kingdom of God is not just a matter of talk, but 
of power.

� Kuvittele, että elämä olisi täynnä 
vanhurskautta, rauhaa, iloa, rakkautta ja 
voimaa.
Imagine a life filled with righteousness, peace, joy, love, 
and power? 

� Millainen olisi tuollaisessa valtakunnassa 
elävä perhe?
What would a family look like if they are living in such 
Kingdom?
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Jumalan valtakunnan vapauttaminen ja 
edistäminen

Releasing & Advancing The Kingdom www.rakministry.com
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Jumalan valtakunnan edistäminen (Voimaannuttamien & Varustaminen ®
Palavan innon syntyminen)

Näytämme kuinka voi vaeltaa voimassa ja kuinka varustaa muita palvelemaan ja todistamaan
Jeesuksesta.

Isoille ryhmille tarkoitetut koulutusmoduulit:
9 - Varustaminen,  Moninkertaistuminen & Edistyminen
8 - Evankelioimisen armolahjat
7 - Fyysinen parantuminen

Sarja pienryhmille: Jumalan valtakunnan edistäminen

Valtakunnan toteuttaminen elämässä (Sanan mietiskely ja kuuliaisuus ®
Voittaminen)

Näytämme kuinka voi voittaa  monilla elämän alueilla, kuten avioliitoissa ja perheissä esiintyvät vaikeudet

Isoille ryhmille tarkoitetut koulutusmoduulit:
6 - Viimeisten päivien sadonkorjuu 
5 - Valtakunnan periaatteita noudattavat Perheet
4 - Valtakunnan periaatteita noudattavat Avioliitot/ Ihmissuhteet

Sarja pienryhmille:  Valtakunnan toteuttaminen omassa elämässä (Opetuslapseus) 
Meillä on myös koulutuspaketti Avioliiton / Ihmissuhteiden rikastuttamiseen (Yksittäisille pariskunnille)

Jumalan valtakunnan vapauttaminen (Katujan rukous ® Rakkaus)
Näytämme jokaiselle osallistujalle kuinka voi vaeltaa Jumalan läsnäolossa ja Hänen valtakuntansa kansalaisena 

(vanhurskaus, rauha, ilo, rakkaus ja voima)

Isoille ryhmille tarkoitetut koulutusmoduulit:
3 - Valtakunnan opetuslapset
2 - Hengellinen vapautuminen
1 - Tunne-elämän eheytyminen ja paraneminen

Sarja pienryhmille:  
Valtakunnan vapauttaminen (Opetuslapseus)
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Istunto 1
Esteitä 

Jumalan valtakunnassa
elämiselle

Session 1
Hindrances To Living

The Kingdom Life
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Jeesus tahtoo antaa meille elämän Hänen 
valtakunnassaan - Jesus Wants To Give Us Kingdom Life
� Maailmassa on kaksi avainpelaajaa

In the world, there are two key players

� Joh. 10:10 Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja 
tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen 
elämän.
John 10:10 - The thief comes only to steal, kill, and destroy; I’ve come that they 
may have life, and that they may have it more abundantly.

� On olemassa kaksi tietä
There are two paths

� Matt. 7:13-14 13Menkää sisään ahtaasta portista. Monet 
menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie 
kadotukseen. 14 Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se 
tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!
Mat 7:13-14 - 13 “Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the 
road that leads to destruction, and many enter through it. 14 But small is the gate and 
narrow the road that leads to life, and only a few find it.
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Kuinka löydämme oikealle tielle
Key Factor in Determining Path To Take

� Sydän ohjaa valintojamme  - Key Factor: “What’s in our heart!”
� Luuk 6:45 Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, 

paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä 
suu puhuu. 
Luke 6:45 A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil 
man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart 
is full of.

� Sananl. 4:23 Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi -- siellä on koko 
elämäsi lähde. FB92  
Proverbs 4:23 - Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.  
(suom. …, sillä kaikki tekosi kumpuavat sieltä) NIV

� Proverbs 4:23 Guard your heart above all else, for it determines the course of your 
life. (suom. …, sillä se määrittää elämäsi suunnan)  NLT

� Hes. 36:26  Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden 
hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän 
sydämen.
Eze 36:26 - I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from 
you your heart of stone and give you a heart of flesh.
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Avaintekijä: Mitä sydämessämme on?
Key Factor: What’s In Our Heart?

� Kiviä ja/tai vettä - Stones and/or Water

� Joh 7:38  Joka uskoo minuun, 'hänen 
sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat', 
niin kuin kirjoituksissa sanotaan."
Whoever believes in me, as Scripture has said,
rivers of living water will flow from within them.”

� Vesi » Valtakunnan 
elämä 
Water ≈ Kingdom Life

� Mitä ”KIVET” edustavat?
What do the “STONES” represent?
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Mitä kivet edustavat? What Do The Stones Represent?

� Kielteiset tunteet – Negative Emotions
◦ Sananl. 12:25 - Huoli masentaa ihmismielen, hyvä sana 

sen ilahduttaa.    Proverbs 12:25 - Anxiety weighs down the heart, but 
a kind word cheers it up. 

� Synti - Sin
◦ Jeremia 18:11-12 - 11 .. ‘Näin sanoo Herra: … Kääntykää siis 

kaikki pahoilta teiltänne… 12 Mutta he vastaavat: 'Vielä mitä! Me 
elämme niin kuin itse haluamme! Jokainen meistä tekee oman pahan 
ja paatuneen sydämensä mukaan.’” 
Jeremiah 18:11-12 - 11 .. ‘This is what the LORD says: … So turn from your 
evil ways… 12 But they will reply, ‘It’s no use.We will continue with our own 
plans; we will all follow the stubbornness of our evil hearts.’”

� Valheet  - Lies
◦ Jeremia 17:9 - Petollinen on ihmissydän, paha ja 

parantumaton vailla vertaa! Kuka sen tuntee? 
Jeremiah 17:9 - The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who 
can understand it?
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Entä jos kivet voisi poistaa? 
What If Stones Can Be Removed (1/2)

� Jos ihmisillä on sydämessään kiviä (“Kielteisiä 
tunteita”, “Syntejä”, “Valheita”), kuinka he voisivat 
elää? 
◦ Kielteiset tunteet – kiukku, pelko, ahdistus, masennus, viha, 

häpeä, jne… 
◦ Synnit – Seksuaaliset synnit, riippuvuudet, syyllisyys, ylpeys, 

tuomitsevuus, muut jumalat, okkultismi, etc.
◦ Valheet – En ole tarpeeksi hyvä (s.o. arvoton, hyödytön), Avuton, 

Toivoton, jne. 

If people have stones (“Negative Emotions”, “Sins”, “Lies”) in 
their hearts, how would they live their lives?

◦ Neg Emotions – Anger, Fear, Anxiety, Depression, Hate, Shame, etc… 

◦ Sins – Sexual sins, addictions, guilt, pride, judgmental spirit, idols, worship other 
gods, occult, etc.

◦ Lies – Not Good Enough (i.e. worthless, useless), Helpless, Hopeless, etc.
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Entä jos kivet voisi poistaa? 
What If Stones Can Be Removed (2/2)

� Kun sydämestämme poistetaan kivet, 
voimme alkaa elää Jumalan 
valtakunnassa
Removing the Stones will allow us to start living 
in the kingdom life

� Ympärillä olevista ongelmista 
huolimatta voisimmme elää 
vanhurskaudessa, rakkaudessa, 
rauhassa, ilossa ja voimassa 
Imagine even with the troubles around us, we can 
righteousness, love, peace, joy, and power
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Sen tähden Raamattu sanoo
That’s Why The Bible Says

� Joh. 16:33 - 33 “Tämän olen puhunut teille, että 
teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on 
ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut 
maailman.” FINRK

John 16:33 - 33 “I have told you these things, so that in me 
you may have peace. In this world you will have 
trouble. But take heart! I have overcome the world.”

� Matt. 5:8 - Autuaita puhdassydämiset: he saavat 
nähdä Jumalan.
Mat 5:8 - Blessed are the pure in heart, for they shall see 
God.
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Kiviä vai (elävää) vettä
Stones Or Water

� Mitä haluat sydämessäsi olevan? Millaisen 
elämän haluat?
• “Yltäkylläisen elämän” vai  “Hukatun elämän”
• “Jumalan valtakunnan elämän”  vai  “Tämän 

mailman elämän” 
What do you want in your heart? What kind of life do you want?

• “Abundant  Life” or  “Life of Destruction”

• “Kingdom Life”  or  “Life according to the World”

� Sinä valitset! 
The “choice” is yours!

� Oletko valmis poistamaan kiviä?
Are you ready to remove the stones?
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Istunto 2

Kivien poistaminen

Session 2
Removing The Stones



Kivien poistaminen - Removing The Stones  (1/2)

� Kivet ≈ Kielteiset tunteet, Synnit, Valheet
◦ Kielteiset tunteet – kiukku, pelko, ahdistus, masennus, 

viha, häpeä, jne… 
◦ Synnit – Seksuaaliset synnit, riippuvuudet, syyllisyys, 

ylpeys, tuomitsevuus, muut jumalat, okkultismi, etc.
◦ Valheet – En ole tarpeeksi hyvä (s.o. arvoton, 

hyödytön), Avuton, Toivoton, jne.

Stones ≈ Negative Emotions, Sin, Lies
◦ Neg Emotions – Anger, Fear, Anxiety, Depression, Hate, Shame, 

etc… 
◦ Sins – Sexual sins, addictions, guilt, pride, judgmental spirit, idols, 

worship other gods, occult, etc.
◦ Lies – Not Good Enough (i.e. worthless, useless), Helpless, 

Hopeless, etc.
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Kivien poistaminen - Removing The Stones  
(2/2)

� Mitä tapahtuu sitten kun nämä kivet on 
poistettu? 
What happens when these stones are removed?

� Kivien poistamisen jälkeen voimme
◦ alkaa elää Jumalan valtakunnan elämä
◦ Nähdä Jumalan ja kokea Hänen läsnäolonsa

Removing stones allows us 
◦ To start living in the kingdom life

◦ To see God and experience His presence
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Kivinä kielteiset tunteet - Dealing with Neg Emotion 
Stones  (1/2)

� Yleisiä kielteisiä tunteita
◦ Vihastuminen – pettymys, turhautuminen, kiukku 

(raivostuminen), viha, masennus, katkeruus , kauna jne. 
sisällytetään tähän
◦ Pelko – pelästyminen, huolet, pelot, ahdistuneisuus, 

levottomuus jne. sisällytetään tähän
◦ Muut –häpeä, syyllisyys, surullisuus, jne.

Some common Negative Emotions
◦ Anger – Includes Disappointment, Frustration, Anger (Mad/Upset), 

Hatred, Depression, Hurt, Bitterness, Resentment, etc
◦ Fear – Includes Being Scared, Worries, Fears, Anxieties
◦ Others – Shame, Guilt, Sad, etc.
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Kivinä kielteiset tunteet - Dealing with Neg Emotion 
Stones  (2/2)

� Käsittelemme pääasiassa seuraavia (ellei 
ryhmä tuo esiin muita tunteita):
◦ Vihastuminen – pettymys, kiukku, viha, masennus
◦ Pelko – henkilöön kohdistuva pelko, asiaan kohdistuva pelko
◦ Muut – häpeä, syyllisyys

We will deal mainly with the following (unless they bring up the 
other emotions):

◦ Anger – Disappointment, Anger, Hate, Depression

◦ Fear – Fear of a person, Fear of something

◦ Others – Shame, Guilt
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Aloitetaan vihastumisesta – Let’s Start With Anger

� Ef. 4:26-27 26 “Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa 
riitanne, ennen kuin aurinko laskee. 27Älkää antako Paholaiselle 
tilaisuutta.
Eph 4:26-27 - 26 “In your anger do not sin”: Do not let the sun go down 
while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold.

� Mitä tarkoittaa tilaisuuden antaminen paholaiselle? 
What does it mean to give the devil a foothold?

� Millaisia ajatuksia nousee vihastuneen ihmisen 
mieleen? 
When a person is angry, what are the thoughts that come to their minds?

� Mistä nämä ajatukset ovat lähtöisin? 
Where do those thoughts come from?

� Vihan kivet saavat meidät kuuntelemaan paholaista ja 
vaikeuttavat Jumalan äänen kuulemista.
Anger stones cause us to hear from the devil, and make it more difficult to 
hear from God.

19 12 30



� Kuinka maailma käsittelee vihaa? 
How does the world deal with anger?

� Kuinka meidän pitäisi raamatun mukaan käsitellä 
vihaa?
• Ef. 4:31 - 31Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, …
• Kol. 3:8 - 8 Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, 

pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista.

What Bible say about how to deal with anger?
• Eph 4:31 - 31Get rid of all bitterness, rage and anger…
• Col 3:8 - 8 But now you must also rid yourselves of all such things as 

these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips.
� “Annan anteeksi mutta en voi unohtaa”

“I forgive but can’t forget’
� Ota käsittelyyn myös menneisyyden viha

Will deal with anger from the past as well
� Ratkaisu on vihasta luopuminen

So the solution is to get rid of anger

19-12-30

Aloitetaan vihastumisesta – Let’s Start With Anger



� Ongelma: Raamattu ei kerro kuinka pääsemme vihasta eroon
◦ Siihen on useita tapoja 

Problem: Bible does not tell us how
◦ There are multiple ways to do so 

� Opetan teille yhden tavan (ei ainoa tapa) joka on 
yksinkertainen ja tehokas
◦ Jumalan tavat ovat yksinkertaisia
◦ Hän valitsi tavallisia oppimattomia opetuslapsia
◦ Apt 4:13 - 13 Kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen 

rohkeuden ja totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehiksi, he olivat 
ihmeissään. He tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi.

Teach you one way (not the only way) that is simple and effective
◦ Ways of God are simple
◦ Chose common uneducated disciples
◦ Acts 4 - 13When they saw the courage of Peter and John and realized that they were 

unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men 
had been with Jesus.
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Harjoitus:  Vihasta vapautuminen 
Practice: Anger Release

� Mitä odotat viha(kive)n poistamisen jälkeen 

tapahtuvan? 
What should you expect after removing the anger (stone)?

� Huomaa:  Noin 80% pystyy vapautumaan 

vihasta 
Note:  About 80% will be able to do so

� Harjoittele Ef. 4:31, Kol 3:8 (Luopukaa vihasta)
Practice Eph 4:31, Col 3:8 (Get rid of anger)

� Valitse joku, jolle olet vihastunut (vähän)
Choose someone you are angry with (smaller anger)

� Käytä sanaa “luovun oikeudestani”, joka 

tarkoittaa että luovutat omistusoikeuden …
Use the word “Renounce”, which means give up ownership of
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Harjoitus:  Vihasta vapautuminen
Practice: Anger Release
� “Minä sanoudun irti vihastumisesta tätä henkilöä kohtaan. 

Olen vihainen hänelle sillä…
“I renounce the anger that I have with this person. I’m angry with 

him/her because… 

� “Annan hänelle anteeksi ja siunaan häntä.”
“I forgive and bless this person”

� Herra (sinun avullasi) tahdon antaa sinulle kaiken tämän 
vihan, jota tunnen tätä henkilöä kohtaan.
“Lord (with your help), I give to you all this anger that I have with this 
person”

� Jotkut laittavat tunteet mielessään laatikkoon tai säkkiin. 

Miten tahansa haluatkin toimia, kokoa vihaisuuden aiheet 
ja anna ne Herralle.
“Some put it in a bag or box, however you choose to, gather it up and give 
it to the Lord”

� Kuinka monen olo on nyt vähän tai 

paljon parempi?
How many of you feel a little or a lot better?
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Todistuspuheenvuorojen tärkeys 
Importance of Testimonies

� Todistuspuheenvuorot - Testimonies

� Kysymykset? - Questions?

� Jos et kyennyt vapautumaan vihasta, 
voimme pyytää Herraa auttamaan.
If you were not able to release the anger, we can ask 
the Lord for help.

� Samoin kuin pienet lapset, mekin 
saatamme tarvita apua jonkin taakan 
kantamisessa.
Like a child that needs help carrying something

19 12 30



Tauko
Break
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Harjoitus pienryhmissä Breakout Practice (15min.)

� Jakaudumme 3 henkilön ryhmiin
Break into groups of 3’s 

� Jos sinulla on aikaisempaa kokemusta, ole 
valmis auttamaan 
If you have experience, be willing to help

� Yksi ryhmän jäsenistä on fasilitaattori, 
toinen valitsee mielessään henkilön, jolle on 
vihainen Have one facilitator and another person choose 
someone they are angry with

� Kun ensimmäinen tapaus on käsitelty, 
valitaan rooleihin uudet henkilöt After finishing 
one, have another facilitator and another recipient

� Jos henkilö ei voi antaa anteeksi, pyytäkää 
Herraa auttamaan 
If a person can’t give, ask the Lord for help
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� 2 todistuspuheenvuoroa 
◦ Korkeintaan 1 min. pituisia

2Testimonies 
◦ no more than 1 minute each

� Kysymyksiä?
Questions?
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Vihan erilaisia ilmenemismuotoja
Different Expressions of Anger

� Vihaan voi liittyä erilaisia tasoja ja 
painotuksia
pettyminen, turhautuminen, vihastuminen, raivo, 
katkeruus, loukkaantuminen, masentuminen jne.

Different levels and weights associated to ‘Anger’ 
Disappointment, frustration, anger, mad, bitter, hurt, 
hatred, depression (self), etc.
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Sarake 1  - Column 1

• Sarake 1 – Kielteiset tunteet ihmisiä 
kohtaan / Negative emotions towards people

• Pettyminen, kiukku, viha, pelko (jotain henkilöä 
kohtaan)
Disappointment, Anger, Hate, Fear (of a person )

• Häpeä, masennus (soveltuu vain itseen)
Shame, Depression (apply to self only)

• Muut kielteiset tunteet (kuten 
turhautuminen, surullisuus, 
loukkaantuminen, jne.) jos osallistujat 
mainitsevat niitä
Other negative emotions (such as  frustration, 
sadness, hurt, etc.) if they mention it
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Kielteiset tunteet - Negative Emotions

� Pelon laita on samoin kuin vihan. Jumala ei 
halua että pidämme kiinni pelosta (tai 
mistään muustakaan kielteisestä tunteesta)

As with anger, God does not want us to hold onto fear 
(and other negative emotions)

� 1Piet 5:7 Heittäkää kaikki murheenne (ahdistukset, 
pelot ja huolet) hänen päälleen, sillä hän pitää teistä 
huolen. 

1Pet 5:7 7Cast all your anxiety (fear, worries, or cares) on 
him because he cares for you.
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Pelko  - Fear

• Sarake 2 – Asioiden tai tilanteiden 
pelkääminen, esim.

• Tulevaisuus, rahan riittäminen, kuolema, 
sairastuminen, jotkut eläimet, 
henkiolennot, hylätyksi tuleminen jne.

Column 2 – Fear of things or certain 
situations such as 

• The future, not having enough money, dying, 
getting sick, of a certain animal, ghost, being 
abandoned, etc.
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Harjoittele  - Exercise
• Täytä ensimmäiset kaksi saraketta

Fill out the first two columns
• Monisteen sivuilla 4 & 5 on esimerkki

Use page 4 & 5 of the handouts as examples
• Muista että sarake 1 koskee pääasiassa 

henkilöä kohtaan tunnettua pettymistä, 
kiukkua, vihaa tai pelkoa
Remember Col 1 focuses mainly on 
Disappointment, Anger, Hate, & Fear of the person

• Jos mahdollista tee harjoitus ystävän 
kanssa
Practice with a friend if possible
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Istunto 3
Järjestyksellä on väliä

(Demoon tarvitaan vapaaehtoinen) 

Session 3
The Order Makes A Difference

(Volunteer for Demo)
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Kivien 3 kategoriaa - 3 Categories of Stones (1/2)

� Kivet ≈ Kielteiset tunteet (KTt), Synnit, Valheet
◦ Kielteiset tunteet – kiukku, pelko, ahdistus, masennus, viha, 

häpeä, jne… 
◦ Synnit – Seksuaaliset synnit, riippuvuudet, syyllisyys, ylpeys, 

tuomitsevuus, muiden jumalien palvonta, okkultismi, etc.
◦ Valheet – En ole tarpeeksi hyvä (s.o. arvoton, hyödytön), Avuton, 

Toivoton, jne.

Stones ≈ Negative Emotions (NEs), Sin, Lies
◦ Neg Emotions – Anger, Fear, Anxiety, Depression, Hate, Shame, etc… 
◦ Sins – Sexual sins, addictions, guilt, pride, judgmental spirit, idols, 

worship other gods, occult, etc.
◦ Lies – Not Good Enough (i.e. worthless, useless), Helpless, Hopeless, 

etc.

19 12 30



Kivien 3 kategoriaa - 3 Categories of Stones (2/2)

� Kivien poistamisen jälkeen voimme
◦ alkaa elää Jumalan valtakunnan elämää
◦ nähdä Jumalan ja kokea Hänen läsnäolonsa

Removing the Stones allows us 
◦ To start living in the kingdom life
◦ To see God and experience His presence 

� Moniste (katumusrukous) on suunniteltu 
kolmenlaisten kivien tunnistamiseen ja 
poistamiseen

Handout created to capture 3 categories of stones
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Kivet kielteisiä tunteita (KT) - Neg 
Emotion (NE) Stones  (1/2)

� KT kivet on esitetty sarakkeissa 1 & 2
NE Stones represented in Columns 1 & 2

� Sarake 1 – KT:t ihmisiä kohtaan
• D, A, H, F (toiseen henkilöön kohdistuva)
• häpeä, masennus (itseä kohtaan)
• Muut KT:t (kuten turhautuminen, suru, 

loukkaantuminen jne.) jos nousee esiin 
Column 1 – NEs towards people

• D, A, H, F (towards a person )
• Shame, Depression (applies to self)
• Deal with other NEs (such as  frustration, sadness, hurt, 

etc.) if they mention it

19 12 30



Kivet kielteisiä tunteita (KT) - Neg 
Emotion (NE) Stones  (1/2)

• Sarake 2 – Asioiden tai tilanteiden pelko 
kuten
• Tulevaisuus, puute rahasta, kuolema, 

sairastuminen, joku eläin, henkiolento, 
hylätyksi tuleminen jne.

Column 2 – Fear of things or certain situations such 
as 

• The future, not having enough money, dying, getting sick, any 
animal, ghost, being abandoned, etc.
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Toinen kuvaus sydämestä
Another Representation Of The Heart

� Sydän on kahlittu - Heart is bounded
� Jumalan valtakunnan kokeminen on vaikeaa 

Difficult to experience Kingdom Life

� Herran ilmoittaman totuuden mukaan eläminen on 
haastavaa - Challenge to live out truth from the Lord

� Voidaksemme avata sydämemme Jumalan 
totuudelle, meidän on päästävä eroon KT:sta, 
synnistä ja valheista oikeassa järjestyksessä 
To open our hearts to God’s truth, must get rid of the NEs, Sins, and Lies in right 
order
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Miksi järjestyksellä on merkitystä
Why Order Makes A Difference

� Kielteiset tunteet ≈ Riippulukko 
NEs ≈ Padlock

� Synnit ≈ Kettinki - Sins ≈ Chain

� Valheet kahlittuina sydämemme sisälle 
(sydän on petollinen) - Lies bounded inside 
our heart (heart is deceitful)
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Miksi järjestyksellä on merkitystä 
Why Order Makes A Difference

� Valtaosa opettaa että synnit on käsiteltävä ensin (jos 
ihminen elää synnissä) - Most teach that sins need to be 
dealt with first (ex. of a person in sin)

� Tavallisesti tämä ei toimi - Usually doesn’t work
� Ei perustu vain meidän kokemukseemme 

Can’t just based on our experience

� Muistatko raamatusta ketään, joka olisi halunnut 
käsitellä synnit ensimmäiseksi?- In Bible, who likes to deal 
with sins first?
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Miksi järjestyksellä on merkitystä 
Why Order Makes A Difference

� Jeesus toimi toisessa järjestyksessä
◦ Aviorikoksesta kiinniotettu nainen
◦ Sakkeus 

Jesus used a different order
◦ Woman caught in adultery
◦ Zacchaeus

� Mitä väliä sillä sitten on?
What difference does that make?

� 1John 4:18 - 18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen 
rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka 
pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. FB38

1John 4:18 - 18 There is no fear in love. But perfect love casts out fear, because 
fear has to do with punishment.
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Miksi järjestyksellä on merkitystä 
Why Order Makes A Difference

� Kun lukosta on päästy, kettinki on helppo 
irrottaa - After getting rid of padlock, it’s very easy to 
remove the chain

� Kun kettinki on poissa, sydämen 
avaaminen ja valheiden paljastaminen on 
helppoa - After removing the chain, it’s easy to open our 
hearts to expose the lies
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Kotitehtävä  - Homework

� Täytä monisteen sivut 1-2
Complete Pages 1 & 2 of your handout

� Käytä apuna sivujen 4-5 esimerkkiä
Use pages 4 & 5 of the handouts as example

� Jos mahdollista tee harjoitus 
ystävän kanssa
Practice with a friend if possible
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Istunto 4
Eroon sydäntä 

kovettavista kivistä
–

8 askelta

Session 4
Eight Steps To Remove Stones
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Kivistä pääsee helposti eroon?
Why Do I Say It’s Easy
� Miksi sanon sitä helpoksi? - Why do I say it’s easy?

� Olemme tekemisissä ydinongelmien kanssa (kivet)
We deal with the root issues (stones)

� Yksi sydäntämme kovettavista kivistä ovat “Valheet”
◦ Joh. 8:44 – valheen isä,

◦ Rev 12:9 – koko ihmiskunnan eksyttäjä
One of the root stones is “Lies” 

◦ John 8:44 – father of all lies, 

◦ Rev 12:9 – Great deceiver

� “Et ole tarpeeksi hyvä”
◦ Olet arvoton, riittämätön, et ole tärkeä/arvokas, olet huonompi 

kuin, hyödytön jne.

◦ Sama valhe
“You’re not good enough”

◦ Worthless, inadequate, no importance/value, less than/inferior, useless, etc.

◦ Same lie
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Tunne-elämän parantumisen raamatullinen 
perusta - Biblical Basis for Emotional Healing

� Jos joku uskoo tämän valheen, mitä luulet, miten hän 
siihen reagoi?
◦ Masentuu “Voi minua”

◦ Tuntee itsensä hylätyksi 

◦ Turvautuu huumeisiin tai alkoholiin

◦ Ryhtyy suorittamaan “Näytän teille että olen tarpeeksi hyvä”

If a person believes this lie, how do you think they would 
respond?

◦ �Poor me”àdepression, 

◦ Spirit of rejection

◦ Run to drugs or alcohol  

◦ Performance “I’ll show you I’m good enough.”

� Oireet pinnallisia / ydinongelma on  ’En ole tarpeeksi 
hyvä’ (ETH)

Surface Symptoms / root is I’m NG
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Kolme perusvalhetta  - Three Root Lies

1. “En ole tarpeeksi hyvä” - “Not Good Enough”

◦ “Arvoton” / “Hyödytön” / “Riittämätön” / “Ei 
tärkeä” / “Merkityksetön”
“Worthless” / “Useless” / “Inadequate” / “Not Important” / 
“Insignificant”

◦ Ylempi taso – “Tunnen itseni hylätyksi”
Higher level – “I feel rejected”

2. “Avuton / Voimaton” – En pysty siihen
“Helpless/Powerless” – Can’t do it

3. “Toivoton” – Vaikka tekisin mitä, en 
pääse pois tästä tilanteesta.
“Hopeless” – No matter what I do, can’t get out of my 
situation
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Kolme perusvalhetta  - Three Root Lies

1. “En ole tarpeeksi hyvä”

◦ “Arvoton” / “Hyödytön” / “Riittämätön” / “Ei 
tärkeä” / “Merkityksetön”

◦ Ylempi taso – “Tunnen itseni hylätyksi”

“Not Good Enough”

� “Worthless” / “Useless” / “Inadequate” / “Not Important” / “Insignificant”

� Higher level – “I feel rejected”

2. “Avuton / Voimaton” – En pysty siihen

“Helpless/Powerless” – Can’t do it

3. “Toivoton” – Vaikka tekisin mitä, en pääse 
pois tästä tilanteesta.

“Hopeless” – No matter what I do, can’t get out of my situation
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8 askelta vapauteen - 8 Steps To Freedom

1. Tunnista - Identify
a. Kielteiset tunteet tiettyjä henkilöitä (myös 

menneisyydessä), Jumalaa tai ihmisryhmää 
kohtaan 
Negative emotions towards specific individuals (present & 
past), God, or group

� Pettyminen, kiukku, viha, pelko (tuota ihmistä 
kohtaan) - Disappointment, Anger, Hate, Fear (towards 
that person )

� Häpeä, masennus (soveltuu vain kuhunkin 
itseensä) - Shame, Depression (apply to self only)

� Muut kielteiset tunteet (kuten turhautuminen, 
suru, loukkaus jne.) jos ryhmä ottaa niitä esille 
Other negative emotions (such as  frustration, sadness, hurt, etc.) 
if they mention it
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8 askelta vapauteen - 8 Steps To Freedom

� Tunnista - Identify 
b. Synnit kuten  - the Sins Including

� okkultismi - The occult

� muiden meihin kohdistamat 
kielteiset sanat  - Negative words we 
received from others

� kiroukset, joilla olemme kironneet 
muita - Curses that we put on others

c. 3 perusvalhetta (ETH, avuton, 
toivoton) 
3 root lies (NGE, helpless, hopeless)
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8 askelta vapauteen - 8 Steps To Freedom

2. Sanoudu irti ja anna Herralle
Renounce & Give to the Lord
• Irti sanoutuminen tarkoittaa että 

luovut tietyn asian omistajuudesta
Renounce means to give up ownership of

• Anna anteeksi ja siunaa
Forgive and Bless

• Anna kielteiset tunteet ja synti Herralle
Give negative emotions & sin to the Lord
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8 askelta vapauteen - 8 Steps To Freedom

3. Murra siteet (osassa Hengellinen 
vapautuminen)
Break the ties (in Spiritual Deliverance)

4. Karkota saastaiset henget (osassa 
Hengellinen vapautuminen)
Cast Impure Spirits (in Spiritual Deliverance)
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8 askelta vapauteen - 8 Steps To Freedom

5. Vie valheet Herran luokse - Take Lies to the Lord

• Aloita ETH:sta (ei tarpeeksi hyvä), jatka 
avuttomuudella  ja toivottomuudella
Start with NGE then helpless, hopeless

• Osallistujien pitäisi kuulla Jumalan ääni 
koko ajan, 100 prosenttisesti
They should hear from God 100% of the time

• Jos eivät kuule, se tarkoittaa että 
henkilöillä on muistijälkiä menneisyyden 
KT:sta tai synneistä
If not, it means that there’s some NEs or  Sins  in a past 
memory associated to the root lie(s)

• Tunnista KT:t tai synnit ja jatka
Identify the NE or Sin and continue
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8 askelta vapauteen - 8 Steps To Freedom

6. Opeta heitä kuuntelemaan ja 
tottelemaan Herraa - Teach them to hear 
and obey the Lord

• Vie Herralle kaikki ongelmat, joista 
he kertovat, jotta Hän vastaisi
Take whatever issues they shared to the Lord for 
His answers

• Näihin kysymyksiin ihmiset 
useimmin pyytävät apuasi
These would be the questions that they would 
normally come to you to for advice
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8 askelta vapauteen - 8 Steps To Freedom

• Älä ryhdy neuvomaan ja sanomaan 
mitä kunkin pitää tehdä, vaan vie 
ongelmat Herralle. Useimmiten 
Herra antaa heille yksityiskohtaisia 
vastauksia. - Instead of counseling and 
telling them what to do, you take those issues to 
the Lord  In most cases, the Lord will give them 
specific answers

• Jos he tottelevat Häntä, tulokset ovat 
upeita.
If they obey, they will see great results
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8 askelta vapauteen - 8 Steps To Freedom

7. Kerro Kristuksesta ja haasta ihmisiä 
elämään ja kasvamaan Hengen 
ohjauksessa
Share Christ & Challenge them to walk & grow in the Spirit

• Kerro evankeliumi ja korosta Kristuksen 
Herrautta niille, jotka tarvitsevat Herraa 
Share the Gospel by communicating the Lordship of Christ to 
those who need the Lord

• Haasta jokaista mietiskelemään Sanaa ja 
tottelemaan Herraa (Joh. 5:14, Matt. 12:45)
Challenge each to meditate & obey the Lord (John 5:14, Mat 
12:45)

• Rohkaise ihmisiä hakeutumaan uskovien
yhteisöön ja ryhtymään opetuslapsiksi
Encourage them to start discipleship within a community of 
believers
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8 askelta vapauteen - 8 Steps To Freedom

8. Loppurukous (parantaminen & kätten päälle 
paneminen) - Ending Prayer (healing & impartation)

• Rukoile Hengellä täyttymistä ja tulikastetta
Pray for the infilling of the Spirit, and the baptism of fire

• Rukoile tarvittaessa fyysistä parantumista
Pray for physical healing, if needed

• Lausu Hengen antamat profeetalliset sanat
Give prophetic word as led by the Spirit

• Rukoile Jumalan sydämellesi antamien 
muiden asioiden puolesta
Pray for other things God placed in your heart
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Kysymyksiä – Some questions

� Vapaaehtoinen demoa varten
◦ Lähetä monisteen (katumusrukous) 

täytetyt sivut 1-2 sähköpostilla 
osoitteeseen skuon@rakministry.com 
◦ Niitä käytetään vain koulusmateriaalina
◦ Älä laita nimeä / laita demossa 

videokamera pois päältä

Volunteer for demo
◦ Send me your completed 2 pages to 

skuon@rakministry.com
◦ Training purposes
◦ No name / Turn video off
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Istunto 5

Demo

Session 5

Demonstration
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Istunto 6

Mitä tehdä, jos henkilö 
ei pysty luopumaan 

kielteisistä tunteista
Session 6:

What To Do When A Person Can’t Give Up 
Negative Emotions
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Jotkut eivät pysty luopumaan 
kielteisistä tunteista (KT)
Some Can Not Let Go of Neg Emotions
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7 syytä olla luopumatta kielteisistä 
tunteista - 7 Reasons For Not Giving Up NE

Useimmat pystyvät luopumaan mutta 
muutamat eivät luovu seuraavista syistä:
Most will be able to but a few will not because of the 
following reasons:

1. Tahto puuttuu - Not willing

2. Asia on liian suuri, liian syvä tai 
liian raskas  - Too big, too deep, or too heavy

3. Tunteet on tukahdutettu (ja 
järkeilty olemattomiksi)
Suppress their emotion (& Rationalize)
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7 syytä olla luopumatta kielteisistä 
tunteista - 7 Reasons For Not Giving Up NE

4. Kivillä on sidoksia esim. pelkoon, 
syntiin, syyllisyyteen, kielteisiin 
sanoihin, okkultismiin, kiroukseen jne.
Connecting Stones – such as fear, sin, guilt, Neg 
words, Occult, curse, etc.

5. Hengelliset tai demoniset ongelmat ovat 
mukana
Spiritual or demonic issues

6. Epäily - Doubt

7. Kyvyttömyys antaa anteeksi itselleen
Not able to forgive oneself
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Kun he eivät voi luopua KT:sta 
When They Can’t Let go of NE

� Älä pakota ketään tekemään 
sellaista mitä hän ei halua tehdä
Don’t force a person to do something they don’t 
want to do

� Kysy, “Haluatko tulla vapaaksi?”
Ask, “Do you want to be freed?”
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Kun he eivät voi luopua KT:sta 
When They Can’t Let go of NE

� Jos ongelma on liian suuri tai syvä tai runsas
If it’s too big or deep or too much

1. Pyydä apua Herralta - Ask the Lord for Help

• “Herra, haluan tulla vapaaksi?” 
“Lord, I want to be free?”

• “Herra, sinun avullasi ja voimallasi, tahdon 
antaa tämän vihan ( häpeän, pelon, kiukun 
jne.) sinulle.”
“Lord, with your help & power, I choose to give this anger 
(Shame, fear, hate, etc.) to you.”

2. Saattaa olla että KT tai synti pitää pilkkoa 
pienempiin osiin
May need to break down the NE or Sin into smaller pieces
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Kun he eivät voi luopua KT:sta 
When They Can’t Let go of NE

� Jos kivillä on sidoksia esim. pelkoon, 
syntiin, syyllisyyteen, kielteisiin 
sanoihin, okkultismiin, kiroukseen jne.
If there are connecting stones (ie. Fear, Sin, Guilt, Neg 
Words, Curse, Occult, etc.), 

1. Sanoudu irti näistä kivistä
Renounce the stone(s)

2. Anna tämä asia/nämä asiat Herralle
Give that to the Lord
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Kun he eivät voi luopua KT:sta 
When They Can’t Let go of NE

� Jos he eivät pysty antamaan anteeksi itsellensä
If they are not able to forgive themselves

1. “Tiedätkö, että kyseessä on synti, sillä asetat 
itsesi Jumalan yläpuolelle!”
“Do you know that is a ‘sin’ because you are putting yourselves 
ahead of God!”

2. “Haluatko pyytää Jumalaa antamaan sinulle 
anteeksi?”
“Are you willing to ask God to forgive you?”

3. “Herra, anna anteeksi se että …”
“Lord, forgive me for..”

4. Anna asia Herralle
Give to the Lord
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Tunteiden tukahduttamisen tasot
Different Level of Suppressing Emotions

� Tunteiden tukahduttaminen 
järkeilemällä (Helppo)
If they suppress their emotions and rationalize 
(Easy)

• Kerro heille, että he järkeilevät 
tuntemisen sijaan
Tell them that’s what they are doing

• Pyydä heitä asettamaan tunteminen 
järkeilyn edelle
Ask them to feel the emotions prior to their 
rationalizing
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Tunteiden tukahduttamisen tasot
Different Level of Suppressing Emotions

� Syvällisempi tukahduttaminen
Deeper Suppression

•Mieli sanoutuu irti todellisista 
muistoista 
Mind disassociates from real memory

• Sirpaloituneet muistot
Fragmented memories

•Muistot eivät enää sisällä tunteita
Can’t feel within the memories
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Miksi tunteita tukahdutetaan?
Why Suppress Emotions?

� Miksi joku tukahduttaa tunteita?
Why would a person suppress emotions?

◦ Esim. ukkosmyrskyt ja sähkökatkot 
Ex. Thunderstorms and power outage

� Tukahduttaminen tai pois sulkeminen on 
saattanut alkaa jo lapsuudessa 
Likely have suppressed or shut down since 
childhood

� Vuosien myötä kertyneet pelot saattavat 
vaikeuttaa tunteiden sallimista
Difficult to turn back on emotion because of the 
fears that have accumulated through the years
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Miksi tunteita tukahdutetaan?
Why Suppress Emotions?

� Paranemisprosessi tunteiden 
tukahduttamisesta tunteiden 
sallimiseen voi kestää useita viikkoja. 
Auttajan täytyy olla valmis pysymään 
autettavan rinnalla.
Be willing to work with them for several weeks if 
they turn on feeling again

� “Herra, tahdon sallia tunteeni 
jälleen.”
“Lord, I choose to feel again.”
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Muutama kysymys ja vastaus
Some Questions & Answers

� Miten voi rukoilla lasten puolesta? Onko mitään 
eroja? 
What about praying for children? Any differences?

� Voinko rukoilla itseni puolesta? 
Can I pray for myself?

� Entä, voiko ei-uskovien puolesta rukoilla?
What about praying for non-believers?
◦ Pitääkö henkilön vastaanottaa Jeesus ensin? 

Does a person need to accept Jesus first?
◦ Entä jos he haluavat luovuttaa kielteiset tunteensa omille 

jumalilleen?
What if they want to give their NEs to their gods?
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Muutama kysymys
Some Questions

� Et ymmärrä tilannettani. 
You don’t understand my situation.

◦ Mieheni ja anoppini ovat minua vastaan.
My husband and mother in law are against me.

◦ He palvovat muita jumalia ja ovat 
pystyttäneet niille alttareita. 
They worship other gods and have altars set up.

◦ Minusta on pelottavaa mennä kotiin …
When I go home, it’s so fearful…
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