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Katumusrukouksen muistio 

Nimi: _______________________________________ Päiväys: _________________ 

Haluatko vapautua - hiukan vai syvällisesti? Jos haluat vapautua syvällisesti, kysyn sinulta syvällisempiä 

kysymyksiä myöhemmin. 

1. Tunnista perimmäiset syyt: kielteiset tunteet (KT), synnit ja valheet. 

Kielteiset tunteet Pelot Synnit tai synti jotakuta 

vastaan  

Okkultismi/Valat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ympyröi sopiva) 

Itse -   D, A, H, Häpeä, 

Masennus 

Kuolema 

Sairaus 

Epäonnistuminen 

Tulevaisuus 

Raha-asiat 

Pimeys 

Henkiolento 

Eläin 

Mitä ihmiset minusta 

ajattelevat   

Muut  

Syyllisyys, mistä? 

 

Itsemurhan ajattelu / 

yrittäminen 

Avioliit. ulkop. seksi 

Abortit 

Riippuvuudet 

Olen hyväksikäytetty 

Epäjumalat  

Muut 

Muut jumalat 

 

 

Ennustaminen 

Kauhuelokuvat 

Ouija-lauta, spiritismi 

Demoniset pelit 

Valat/Kiroukset 

Muut 

 

Merkintöjen selitys Muilta vastaanotetut kielteiset sanat Toisten kiroaminen (Toivoin että …) 

D – Pettyminen 

A – Suuttuminen/ kiukku 

H – Viha 

F – Jonkun pelkääminen 

Muut KT tarvittaessa 

  

2. Luovu / sanoudu irti kielteisistä 

tunteista 

pelosta ja kielteisistä sanoista synnistä/kiroamisesta/okkultismista/ 

vannomisesta 

Minä luovun _____ kohtaan 

tuntemastani _______ (nimeä 

kielteinen tunne). Olen ___________ 

(nimeä tunne esim. vihainen) 

koska ___________. Annan anteeksi 

ja siunaan ____________________. 

Päästän irti __________ 

aiheuttamasta pelosta/ minulle 

osoittamista kielteisestä sanoista. 

Anna anteeksi, että olen pitänyt 

kiinni (pelosta/ kuulemistani 

pahoista sanoista) 

Minä luovun _____________(synnin nimi). Herra, 

anna anteeksi minulle. Minä annan itselleni 

anteeksi. 

Minä tahdon antaa Sinulle kaiken tämän ___________ (kielteinen tunne/ pelko/ 

synti/ kielteiset sanat / jne.) 

Jotkut laittavat tunnistamansa pahat asiat laukkuun tai laatikkoon. Miten 

haluatkin ne koota, anna ne kuitenkin Herralle.  

Mitä näet, aistit, kuulet tai tunnet? 

Jos kuulijoiden on vaikea päästää irti, kysy 

heiltä: “Haluatteko pyytää Herraa auttamaan 

tässä?” Herra, sinun avullasi ja voimallasi 

päätän antaa sinulle kaiken tämän: 

________________________________. 
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3. Murra autettavan sielussa olevat kahleet. 

Sillä vallalla, joka minulla on Jeesuksen nimessä, käsken (henkilöiden nimet, joihin kuulijan sielu on sidottu vihan, pelon, 

seksuaalisen moraalittomuuden, seksuaalisen hyväksikäytön tai okkultismin kautta) kaikkien siteiden ja kaiken vallan 

murtua. 

4. Karkota epäpuhtaat/saastaiset henget sitten kun kaikki ovet on suljettu ja kaikki siteet katkaistu.  

Jeesuksen nimessä käsken kaikkia saastaisia henkiä poistumaan (henkilön nimi) nyt heti! 

5. Tunnista perusvalheet Päästä irti perusvalheista. 

     En ole tarpeeksi hyvä 
 

     olen Avuton 
 

     olen Toivoton 

Herra, onko totta että (henkilön nimi) on 

(perusvalheiden nimet)? 
 

Mitä haluat (henkilön nimi) tietävän? 
 

Mitä näet, aistit, kuulet tai tunnet? 

 

Jos he eivät osaa vastata, kysy, “Palaa 

muistoon, jossa tunsit että (perusvalhe)” 

 

“Palaa muistoon, jossa sanouduit irti 

kielteisistä tunteista tai synneistä”. 

6. Opeta heille, että he voivat pyytää Jeesukselta vastauksia elämänsä ajankohtaisiin kysymyksiin. 

Kysymyksiä Herralle (ajankohtaiset asiat) Esimerkkejä kysymyksistä Herralle 

 

 

 

 

 

• Jos henkilön on vaikea rakastaa tytärtään – “Herra, millä tavoin tahdot, 

että (henkilön nimi) rakastaisi tytärtään?” 

• Jos henkilöllä on kysymyksiä oman elämänsä tarkoituksesta – “Herra 

mikä on sinun suunnitelmasi (henkilön nimi):lle. 

• Jos henkilö pelkää tulevansa jälleen satutetuksi – “Herra, mitä tahdot 

että (henkilön nimi) vastaisi (satuttajan nimi) kun tämä satuttaa jälleen 

sanoillaan.”   

7. Haasta ihmisiä täyttämään sydämensä ja elämänsä Jumalan sanalla ja vaeltamaan Hänen teillään. 

• Kerro evankeliumi ja kutsu ihmisiä ottamaan Kristus Herrakseen ja vapahtajakseen, jos heillä ei ole vielä suhdetta Häneen.  

• Kerro että kun talomme on puhdistettu, on erittäin tärkeää, että Pyhä Henki saa täyttää sydämemme. Muuten pahat henget 

voivat palata (Matt. 12:43-45) 

• Kehota heitä tuhoamaan synnilliset asiat talosta (itsestään). 

• Rohkaise heitä ryhtymään opetuslapsiksi ja liittymään johonkin uskovien yhteisöön (kirkkoon). 

• Rohkaise osoittamaan rakkautta Jeesusta kohtaan siten, että he mietiskelevät Jumalan Sanaa ja ovat kaikilla elämän alueillaan 

kuuliaisia Sanalle. 

8. Päätä tapaaminen rukoukseen. 

• Rukoile Pyhän Hengen antamista. 

o “Herra, täytä ja kasta (henkilön nimi) sinun Hengelläsi ja tulella. Voitele hänen voimalla, rakkaudella ja puhtaalla mielellä. 

Lahjoita kaksinkertaisesti Henkeäsi niin että hän vaeltaa täydellisesti lahjoillasi varustettuna ja edesauttaa Sinun valtakuntasi 

tulemista.” 

• Rukoile tarvittaessa fyysistä parantumista. 

• Kerro mitä Herra on sinulle puhunut Sanastaan tänä aikana, esim. jos olet saanut heille Viisauden sanat. 

• Pyydä että he kertovat todistuksensa ja rohkaisevat toisia. 

• Sovi uusi tapaaminen tarvittaessa.  
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Katumusrukouksen muistio 

Nimi: _______________________ Päiväys: ___________ 

Haluatko vapautua - hiukan vai syvällisesti? Jos haluat vapautua  

syvällisesti, kysyn sinulta syvällisempiä kysymyksiä myöhemmin. 

1. Tunnista perimmäiset syyt: kielteiset tunteet (KT), synnit ja valheet. 

Kielteiset tunteet Pelot Synnit tai synti jotakuta 

vastaan  

Okkultismi/Valat 

Veli- D,A 

Amy- H,F 

Äiti- D,A,H 

Isä- F,H 

Bob-setä - 

D,Loukkaus 

Billy- D, 

Loukkaus 

Stacy- A,D 

Opettaja - H 

 

 

 

(Ympyröi sopiva) 

Itse -  D, A, H,  

Häpeä, Masennus 

Kuolema Äiti 

kuolemassa 

Sairaus 

Epäonnistuminen 

Tulevaisuus 

Raha-asiat 

Pimeys 

Aave/Henkiolento 

Eläin   koirat 

Mitä ihmiset minusta 

ajattelevat   

Muut  

 

Syyllisyys jostakin?  

itsestä, 

lapsista 

Itsemurhan ajattelu / 

yrittäminen 

Avioliit. ulkop. seksi 

Abortit 

Riippuvuudet 

Olen hyväksikäytetty 
 

Epäjumalat  

raha 

 Muut 
ylpeys, 

toisten tuo- 

mitseminen 

Muut jumalat 

 

 
 

Ennustaminen 

Kauhuelokuvat 

Ouija-lauta, spiritismi 

Demoniset pelit 

Valat/Kiroukset 

Muut 
noituus-  

kirjojen 

lukeminen 

 

Merkintöjen selitys Muilta vastaanotetut kielteiset sanat Toisten kiroaminen 

(Toivoin että …) 
D – Pettyminen 

A – Suuttuminen 

H – Viha 

F – Pelko jotakuta kohtaan 

Muut KT tarvittaessa 

Isä - olet tyhmä, ruma 

Äiti - Miksi et ole samanlainen 

kuin veljesi 

Opettaja - et osaa lukea 

Amy loukkaisi 

itsensä, Veljeni 

kuolisi 

2. Luovu / sanoudu irti kielteisistä 

tunteista 

pelosta ja kielteisistä sanoista synnistä/kiroamisista/okkultismista/ 

vannomisista 

Minä luovun ____________ kohtaan 

tuntemastani (nimeä kielteinen 

tunne). Olen ___________ (esim. 

vihainen) koska ___________. 

Annan anteeksi ja siunaan 

____________________. 

Päästän irti __________ 

aiheuttamasta pelosta/ minulle 

osoittamista kielteisestä 

sanoista. Anna anteeksi, että 

olen pitänyt kiinni (pelosta/ 

kuulemistani pahoista sanoista). 

Minä luovun ____________ (synnin nimi). 

Herra, anna anteeksi minulle. Minä annan 

itselleni anteeksi. 

Minä tahdon antaa Sinulle kaiken tämän (kielteinen tunne/ pelko/ synti/ 

kielteiset sanat / jne.) 

Jotkut laittavat tunnistamansa pahat asiat laukkuun tai laatikkoon. Miten 

haluatkin ne koota, anna ne kuitenkin Herralle. 

Mitä näet, aistit, kuulet tai tunnet? 

Jos kuulijoiden on vaikea päästää irti, kysy 

heiltä: “Haluatteko pyytää Herraa auttamaan 

tässä?” 

Herra, sinun avullasi ja voimallasi päätän 

antaa sinulle kaiken tämän: 

________________________________. 



4 

3. Murra kuulijan sielussa olevat kahleet. 

Sillä vallalla, joka minulla on Jeesuksen nimessä, käsken (henkilöiden nimet, joihin autettavan sielu on sidottu vihan, 

pelon, seksuaalisen moraalittomuuden, seksuaalisen hyväksikäytön tai okkultisimin kautta) kaikkien siteiden ja 

kaiken vallan murtua. 

4. Karkota epäpuhtaat/saastaiset henget sitten kun kaikki ovet on suljettu ja kaikki siteet katkaistu.  

Jeesuksen nimessä käsken kaikkia saastaisia henkiä poistumaan (henkilön nimi) nyt heti! 

5. Tunnista perus-

valheet 
Päästä irti perusvalheista. 

     En ole tarpeeksi 

hyvä 
 

     olen Avuton 
 

     olen Toivoton 

Herra, onko totta että (henkilön nimi) on 

(perusvalheiden nimet)? 

Mitä haluat (henkilön nimi) tietävän? 

Mitä näet, aistit, kuulet tai tunnet? 

 

Jos he eivät osaa vastata, kysy, “Palaa 

muistoon, jossa tunsit että (perusvalhe)” 

“Palaa muistoon, jossa sanouduit irti 

kielteisistä tunteista tai synneistä”. 

 

6. Opeta heille, että he voivat pyytää Jeesukselta vastauksia oman elämänsä ajankohtaisiin kysymyksiin. 

Kysymyksiä Herralle (ajankohtaiset asiat) Esimerkkejä kysymyksistä Herralle 

- Kuinka hän voisi osoittaa 

rakkautta äitiään kohtaan? 

 

- Mitä haluat kertoa hänelle 

hänen elämänsä tarkoituksesta? 

 

- Kuinka hänen tulisi suhteutua 

pornografiaan? 

 

• Jos henkilön on vaikea rakastaa tytärtään – “Herra, millä tavoin 

tahdot, että (henkilön nimi) rakastaisi tytärtään?” 

• Jos henkilöllä on kysymyksiä oman elämänsä tarkoituksesta – “Herra 

mikä on sinun suunnitelmasi (henkilön nimi). 

• Jos henkilö pelkää tulevansa jälleen satutetuksi – “Herra, mitä tahdot 

että (henkilön nimi) vastaisi (satuttajan nimi) kun tämä satuttaa jälleen 

sanoillaan.”   

7. Haasta ihmisiä täyttämään sydämensä ja elämänsä Jumalan sanalla ja vaeltamaan Hänen teillään. 

• Kerro evankeliumi ja kutsu ihmisiä ottamaan Kristus Herrakseen ja vapahtajakseen, jos heillä ei ole vielä suhdetta Häneen.  

• Kerro että kun talomme on puhdistettu, on erittäin tärkeää, että Pyhä Henki saa täyttää sydämemme. Muuten pahat henget 

voivat palata (Matt. 12:43-45) 

• Kehota heitä tuhoamaan synnilliset asiat talosta (itsestään). 

• Rohkaise heitä ryhtymään opetuslapsiksi ja liittymään johonkin uskovien yhteisöön (kirkkoon). 

• Rohkaise osoittamaan rakkautta Jeesusta kohtaan siten, että he mietiskelevät Jumalan Sanaa ja ovat kaikilla elämän alueillaan 

kuuliaisia Sanalle. 

8. Päätä tapaaminen rukoukseen. 

• Rukoile Pyhän Hengen antamista. 

o “Herra, täytä ja kasta (henkilön nimi) sinun Hengelläsi ja tulella. Voitele hänen voimalla, rakkaudella ja puhtaalla mielellä. 

Lahjoita kaksinkertaisesti Henkeäsi niin että hän vaeltaa täydellisesti lahjoillasi varustettuna ja edesauttaa Sinun valtakuntasi 

tulemista.” 

• Rukoile tarvittaessa fyysistä parantumista. 

• Kerro mitä Herra on sinulle puhunut Sanastaan tänä aikana, esim. jos olet saanut heille Viisauden sanat. 

• Pyydä että he kertovat todistuksensa ja rohkaisevat toisia. 

• Sovi uusi tapaaminen tarvittaessa.  
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Entä, jos henkilö ei pysty päästämään irti/luopumaan kielteisestä tunteesta tai synnistä 

 
 

1) Muistuta heitä, “Sanoitte, että haluatte olla vapaita.”  
a) Lausukaamme se ääneen “Herra, minä haluan olla vapaa!” 

 
2) Jos sitova asia on liian suuri tai syvä tai sitä on liian paljon. 

a) Pyydä Herraa auttamaan asian luovuttamisessa Hänelle. 
i)  “Herra, auttaisitko minua?” 
ii)  “Herra, haluan olla vapaa!” 
iii)  “Herra, sinun avullasi päätän tänään antaa tämän suuttumisen (pettymisen, pelon, surun, vihan, jne.) Sinulle.” 

b) Kysy heiltä 
i) “Mitä mielestäsi voisi tapahtua, jos päästäisit irti ___________     (kielteisestä  tunteesta)” 
ii) Jos he kertovat sinulle joitain kielteistä, pyydä Herralta 

“Herra, onko tämä totta? Jos he päästävät irti tästä kielteisestä tunteesta, mitä sitten tapahtuu?” 
c) Jos heillä on useita kielteisiä tunteita yhtä henkilöä kohtaan 

i) Jos he vihaavat ja pelkäävät isäänsä, täytyy nämä käsitellä erikseen, yhtäältä viha ja toisaalta pelko. 
d) Jos heillä on useita toisiinsa kietoutuneita pelkoja tai syntejä, nämä olisi hyvä pilkkoa pienempiin osiin.  

i) Selvitä mikä on se pelko tai synti, josta he ei eivät voi päästää irti kysymällä mitä he vieläkin pelkäävät tai mikä synti heitä 
vieläkin kiusaa. Jätä pois listalta muut pelot tai synnit. Selvitä missä tilanteessa vieläkin vaivaava pelko tai synti toteutuu ja 
kehota luopumaan kyseisestä tekemisestä ja samalla siihen liittyvästä pelosta tai synnistä. 

 
3)  Jos henkilö tukahduttaa tunteensa 

a) Henkilöillä on tunteita, mutta he sulkevat ne nopeasti pois ja alkavat järkeillä  
i) Kerro heille, että heillä on taipumusta järkeilyyn tuntemisen sijaan 
ii) Pyydä heitä sallimaan tunteet järkeilyn sijaan 
iii) Kun he sallivat itsellensä tunteet, voit auttaa heitä päästämään niistä irti 

b) Vaikeinta on auttaa ihmisiä, jotka tukahduttavat tunteensa täysin. Valmistaudu siihen, että joudut työskentelemään heidän 
kanssaan useita viikkoja, ennen kuin he pystyvät jälleen tuntemaan.  
i) Varoita heitä siitä, että jos he jälleen alkavat tuntea, heillä voi olla kielteisiä tunteita useiden viikkojen ajan. Olo voi jopa 

mennä hetkittäin huonommaksi, väliin he voivat paremmin. Vakuuta heille, että sinä tai joku toinen on valmis auttamaan 
heitä tunteiden käsittelyssä. 

ii) Voit kehottaa heitä sallimaan omat tunteensa sanoilla “Herra, anna anteeksi. Annan itselleni luvan tuntea jälleen.” 
iii) Auta heitä kytkemään tunteet päälle omassa mielessään 

(a) Jos he pystyvät tekemään sen, etene sitten tunteiden luovuttamiseen Herralle. 
(b) Jos he eivät pysty siihen, voit yrittää uudelleen. Jos eivät siltikään pysty, juhlista jokaista pientäkin edistysaskelta ja siunaa 

heidät päätösrukouksessa. 
 
Huomaa: Älä pakota ketään tekemään mitään, mihin hän ei ole valmis tai mitä hän ei halua tehdä. 
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4) Tarkista liittyykö kielteiseen tunteeseen jokin synti (esim. suuttumus, viha, pelko, jne.). 

a) Tarkista ovatko henkilöt kironneet jonkun toisen (esim. toivoneet, että tämä kuolisi tai katoaisi). Jos näin on, sanoutukaa irti siitä 
kirouksesta. 

b) Tarkista onko joku toinen ihminen sanonut heille jotain kielteistä, joka on heistä tuntunut kiroukselta. Jos näin on, sanoutukaa irti 
kirouksesta. 

c) Tarkista tuntevatko he syyllisyyttä jostakin (esim. syyllisyys raskauden keskeytyksestä, jolloin henkilö ei pysty luopumaan itsensä 
vihaamisesta). Jos on näin, sanoutukaa irti syyllisyydestä. 

d) Tarkista ovatko he tuomitsevia kielteisiä tunteita herättävää henkilöä kohtaan. Jos näin on, sanoutukaa irti tuomitsemisesta. 
 
5)  Ilmeneekö henkimaailmasta peräisin olevia tapahtumia 

a) Jos ilmenee lyömistä, puhumista, järjetöntä pelkoa ja vapinaa ja haluat että ne loppuvat 
i) Käske demonia “Sinun on alistuttava Jeesuksen nimessä” 
ii) Käske demonien joko tehdä jotain tai lakata tekemästä jotain (esim. Lopeta puhuminen, lyöminen, jne.) 
iii) Voit myös pyytää henkilöä sanomaan “Jeesus Kristus on tullut lihaksi” 

b) Jos henkilö ei enää reagoi tai vapisee holtittomasti. 
i) Puhu henkilölle esim. “Mary! Jeesus rakastaa sinua.  Sanoit että haluat olla vapaa.  Puhu minulle.” 
ii) Tarvittaessa käske henkeä, “Sinun täytyy totella Jeesuksen nimessä.  Vapauta Mary.  Mary, puhu minulle.” 

 
6) Jos on epäilyksiä 

a) He eivät ole varmoja siitä ovatko he päästäneet irti kielteisistä tunteista (so. siinä kohdassa on edelleen ruksi) 
i) Kysy “miltä sinusta tuntuu se, että valintaruutu on yhä ruksattuna?” Jos he vastaavat, että tuntevat yhä samoin, tai että 

muutosta ei ole tapahtunut, se merkitsee, että he eivät ole päästäneet irti ko. kielteisestä tunteesta. 
ii) Siirry kohtaan 2a ja pyydä Herraa auttamaan. 

b) Kysy heiltä, “Miksi sinulla on epäilyksiä? Mikä tapahtuma sai ne aikaan?” 
i) Jos he tunnistavat tapahtuman, sanoutukaa irti tapahtumasta, joka aiheutti epäilyksen. 
ii) Jos eivät tunnista, kysy heiltä haluavatko he vapautua epäilyksestä. Jos haluavat, rukoile “Herra sanoudun irti tästä 

epäilyksestä. Uskon sinuun. Auta minua voittamaan epäuskoni!” 
 

7) Jos he eivät pysty antamaan itselleen anteeksi 
a) Sano heille: “Tiedättekö että epäileminen on synti, koska silloin asetatte itsenne Jumalan yläpuolelle”. 
b)  “Oletteko valmiita pyytämään Jumalalta anteeksi?” 
c)  “Herra, anna anteeksi, että asetin itseni yläpuolellesi. Herra, annan itselleni anteeksi tänään!” 

 


