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Öljyt 
• Sananlaskut 21:20 kertoo meille, että viisaan talossa on öljyjä 

(englanniksi).


• Miksi Raamatussa kerrotaan, että viisaan talossa on öljyjä?


• Sana öljy (oil) mainitaan Raamatussa 191 kertaa. Kun taas oliiviöljy 
on mainittu vain 7 kertaa.


• Incense sana on mainittu 68 kertaa, joista 54 kertaa on 
Frankincensea, mirhaa, galbanumia tai onychaa.


• Hebrean sana englanniksi käännetty incense, on oikeasti Lebonah, 
joka tarkoittaa itse asiassa Frankincensea. Vain 8 kohtaa, kun 
incense on mainittu, ei tiedetä tarkasti mitä öljyä on tarkoitettu. 
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Öljyt Raamatun aikana

• Psalmi 45:7   Sl 27:9   Jes. 61:3   Heb. 1:9


• Ilon öljy, ilo, ja iloitkaa 


• Öljyt on käännetty myös sanoilla fragrances, odors, 
ointments, aromas, perfumes, sweet savors.

© Maarit Korpijärvi



Viitteiden määrä

• Yli 600 viitettä eteerisiin öljyihin ja kasveihin, joita 
käytettiin Raamatussa


• Eniten mainittu on Mirha (156 kertaa)


• Vähiten Sharonin ruusu (3 kertaa)
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Miten öljyjen kemialliset 
aineet toimivat?

• Öljyjen pääkomponentit voidaan jakaa seskviterpeeneihin, monoterpiineihin,  
ja fenoleihin (sisältävät myös fenylipropanoidit), ketonit, aldehydit ja esterit.


• On yli 10 000 erilaista seskviterpeenityyppiä, 2000 erilaista monoterpeeniä, 
satoja fenoleja. 


• Fenolit, ketonit ja aldehydit ovat antiseptisiä, jotka puhdistavat reseptorit,  ja 
puhdistavat kehoamme. 


• Seskviterpeenit tuovat happea soluille, kohottavat mieltä, ja uudelleen 
kirjoittavat dna:ta. 


• Monoterpiinit ovat vihamielisiä mikrobeille ja koodaavat solumme oikealla 
informaatiolla. 


• Esterit ovat rauhoittavia, stressiä lievittäviä ja tunteita vapauttavia. 
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Seskviterpeenit

• Seetri 98%


• Santelipuu 95%


• Mirha 65%


• Nardusöljy 46%


• Sypressi 12%
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Monoterpiinit
• Frankincense 82%


• sypressi 77%


• Galbanum 75%


• Sharonin ruusu 54%


• Myrtti 37%


• Nardusöljy 36%


• Iisoppi 30%
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Fenolit

• Calamus 30%


• Cinnamon 25%


• Cassia 8%


• Nämä kolme ovat ainesosia pyhälle voiteluöljylle 2. Moos. 
30:23-24
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Mitä nämä aineet tekevät 
kehossamme?

• Seskviterpeenit ja monoterpeenit ovat hengellisesti kohottavia, 
koska ne stimuloivat käpylisäkettä ja soluja hapettavan kykynsä 
ansiosta tekevät ympäristön, jossa syöpäsolujen on vaikea 
selvitä.


• Ne ovat myös vahvoja immuunipuolustuksen kohottajia ja 
nostavat kehon luonnollista puolustusmekanismia


• Fenolit, antimikrobisen kykynsä ja puhdistavien 
ominaisuuksiensa takia myös edistävät hormonaalista taspainoa 
ja tervettä kehon toimintaa. 


• Moderni  lääketiede onkin löytänyt Kaneliöljyn olevan yhtä 
tehokas tiettyjä bakteereja vastaan kuin penisilliini tai ampisilliini. 
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Mitä öljyt tekevät 
kehossamme?

• Öljyt hoitavat meitä kaikilla elämämme tasoilla


• hengellisesti


• emotionaalisesti


• henkisesti (mental)


• fyysisesti
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Parantaminen
“The Lord appointed seventy others and sent 
them on ahead of him in pairs to every town 
and place where he himself intended to go. He 
said to them . . . heal (therapeuo) the sick that 
are therein and say to them ‘The Kingdom of 
God has come near to you’.” Luke 10:1-2, 9 

• Applications: Inhaled, use in 
massage, applied directly in cuts and 
wounds it protects from infection and 
accelerates healing. 

“The leaves of the trees shall be for the 
healing (therapeuo) of the nations.” 
Revelations 22:2 
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Aloes eli santelipuu

Seskviterpeenialkoholeja 80% 

Santelipuu sisältää neljänneksi eniten 
seskviterpeenejä (90%). Seskviterpeenit 
uudelleen ohjelmoi solun virheet ja 
kuljettaa happea solutasolle. Käytettiin 
ihonhoidossa, unta edistämään (stimuloi 
kehon melatoniinituotantoa),tukee naisen 
hormonitoimintaa ja lisääntymiskykyä. Ja 
on käytetty myös virtsateiden tukemiseen.   

•Käyttö: Diffusoi, laita paikallisesti, 
sisäinen käyttö, suitsukkeena käyttö

• Scriptures: Numbers 24:6;  

• Psalms 45:8  

• Sananlaskut 7:17;  

• Song of Solomon 4:14;  

• Joh. 19:39
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Cassia
Cinnamomum cassia Family:Lauraceae (laurel) 

Chemistry: Cinnamic aldehydes-80%, Phenols-8%, 
Coumarins-7%, Esters 5%

Näiden aineiden yhdistelmä tekee Cinnamonista yhden vahvimmista 
antibakteerisista ja mikrobien vastaisesta öljystä. öljyistä. Sienten ja 
parasiittien vastainen myös. Laboratoriokokeissa on todistettu olevan 
yhtä tehokas tai jopa tehokkaampi kuin useat antibiootit. Trooppisissa 
taudeissa käytetty menestyksekkäästi. On myös seksuaalisesti 
stimuloiva.(aldehydit). Verensokereita tasapainottava.

• Raamatunpaikat: Exodus 30:24; Psalms 45:8 Job 42:14 
(“Kezia” means “Cassia.) 

Hesekiel 27:19; 

• Mistä: kanelinkuoresta

•• Muinainen käyttö tapa: Iosana Moseksen pyhässä 
voiteluöljyssä 

• Cinnamon bark oil is found in: 
7th Heaven Kit (GatheringTM), Exodus IITM, 
AbundanceTM, Christmas SpiritTM, ThievesTM 

• Modern Uses: Immuunipuolustuksen kohottaja ja tukija, 
Tukee kehon luonnollista vastustuskykyä.  

Käyttö: Diffusoi, paikallisesti, sisäisesti. 
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Seetri
3.Moos. 14:4, 6, 49, 51, 52   4.Moos. 19:6 

Kemia Sesquiterpene hydrocarbons-58%; Sesquiterpene 
alcohols-22%; Sesquiterpene ketones-18% 

Muinainen käyttö: Leprasta puhdistautuminen, 
kuolleeseen tai muuhun epäpuhtaaseen koskettamisen 
jälkeinen puhdistautuminen (desinfiointi). Pahoista 
hengistä puhdistautuminen, kosmetiikka, iho-
ongelmat,, iho-ongelmat, rauhoittava ja tyynnyttävä, 
Tämä on yksiä ensimmäisiä ja muinaisimpia öljyjä mitä 
on tislattu.  Kiinalaiset sumarilaiset ja egyptiläiset 
käyttivät seetriöljyä voiteluun, desinfioimiseen, 
hygieniaan ja muihin tarkoituksiin yli 5000 vuotta 
sitten.  
Mainittu babylonian kirjoituksissa 1800 B.C. 

Moderni käyttö: Hyönteisten karkotus, hiusten lähtö, 
Keuhkoalueiden tukeminen tuberculosis, bronchitis, 
gonorrhea, iho-ongelmat (akne, psoriasis. Cedarwood 
-öljyssä on korkein tiedetty seskviterpeenipitoisuus 
(98%) joka voi ohjelmoida solun uudelleen ja  tuoda 
happea solutasolle. Edistää syvää unta (stimuloi 
melatoniin tuotantoa) Tunne-vapauttaja ja tukee 
aivojen toimintaa ja keskittymistä. 
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Sypressi
Scriptures: Genesis 6:14; Isaiah 44:14; 41:19; I Kings 
9:11; Song of Solomon 1:17 

Chemistry: Monoterpenes-77%, Sesquiterpenes-12%, 
Alcohols-9%, Esters-7%, Diterpenes-3% 

Ancient Uses: Arthritis, laryngitis, vähentää 
arpikudosta, kramppeihin. Sypressi on mainittu 
Babylonian kirjoituksissa 1800 B.C. 

Moderni käyttö: Verenkiertoa tukeva verisuonia 
vahvistava, elvyttää verenkiertoa, vähentää verenvuotoa 
ja nenäverenvuotoa, helpottaa akuuttia keuhkojen 
ongelmia, hyödyllinen tunnetasapainoon; helpottaa 
menetyksen tunteeseen, luo turvallisuuden tunnetta ja 
tasapinoittava. Kehoa tukeva kuukautisvuodon aikana 
sekä vaihdevuosien aikana. 

•Monoterpeenit ohjelmoi solumuistin uudelleen oikealla 
informaatiolla, ja edistää pysyvää paranemista 
solutasolla.   Sypressi edistää valkosolujen tuotantoa 
(white blood cells) mikä tukee kehon  

Applications: Hierotaan selkärankaan, kainaloihin, 
jalkapohjiin, sydämen päälle ja rintakehälle. 
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Galbanum
Scriptures: Exodus 30:34-36 

Source: Pihka tislataan  in stems and branches 

Chemistry: Monoterpenes-75%, Sesquiterpenes- 4%, 
Esters-3%, Coumarins-2%, Carboxylic Acids-1%, 
Diazines-1%, Furanoids 1%  

Ancient Uses: Pyhä voiteluöljy, useissa lääkkeissä, 
parfyymit, hengellisesti kohottava ja piristävä, mutta 
tasapainottava ja maadoittava,  kipua lievittävä,  
kramppeihin, nestettä poistava. 

Moderni käyttö: Abscesses, acne, asthma, krooninen yskä 
chronic coughs, krampit,  ruuansulatus , lihaskivut ja 
jäykkyydet, arpikudoksen hoitaminen, rypyt ja haavat. 
Tunteita tasapainottava. 

 Monoterpeenit uudelleen ohjelmoi solumuistin ja edistää 
pysyvää paranemista. Kumariinit ovat antiseptisiä  fenoleja 
jotka tuovat maan tuoksun, jokssa on vivahde heinän 
tuoksusta.

Levitys: Iholle, sisäisesti

• Galbanum oil is found in: 
7th Heaven Kit (GatheringTM) and Exodus IITM 
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Frankincense
Scriptures: Exodus 30:34; Leviticus 2:1, 1, 15, 16; 
5:11; 6:15; 24:7: Numbers 5:15; 16:46-50 (Aaron 
stops a plague); I Chron 9:29 Nehemiah 13:5, 9; 
Song of Solomon 3:6; 4:6, 14 Isaiah 59:20; 60:3, 6 
(These verses from Isaiah prophesy the gifts of the 
wise men) Isaiah 66:3; Jeremiah 6:20; 17:26; 41:5 

 (NOTE: these six references from Isaiah and 
Jeremiah, are translated as “incense” in the KJV. 
However, the Hebrew in all cases is “lebonah” which 
is Frankincense.) 

• Matthew 2:11 (Three wise men’s visit) Revelations 
18:13 

•Source: Oleo-gum-resin from the trunks and limbs 
of the tree. Note that Myrrh is also a gum resin from 
a desert tree of the same family—Burseraceae—as 
was the Balm of Gilead. 

Chemistry: Monoterpenes-82%, Sesquiterpenes-8%, 
Alcohols-4% 
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Frankincense jatkoa
Ancient Uses: Pyhä öljy, Holy Anointing Oil, ”joka 
paikan- öljy” . Käytetään rukouksessa ja 
meditaatiossa.  Frankincenseä käytettiin 
vastasyntyneille kuninkaan pojille, jonka takia ehkä 
Jeesus-lapsellekin tuotiin sitä.  Frankincense on 
pääasiassa monoterpeenejä, ja on voiteluöljy, mikä 
edistää Jumalan kuvaa meissä. (Genesis 1:26). 

Modern Uses: Monoterpeenit uudelleen ohjelmoi 
solumuistia, ja edistää pysyvää paranemista.  
Edistää normaalia solutuotantoa. Edistää 
valkosolujen tuotantoa ja toimintaa. 

• KÄyttö: Diffuuseri, paikallisesti, sisäisesti.  
• Frankincense oil is found in: 
7th Heaven Kit (GatheringTM, HumilityTM, 
InspirationTM, AwakenTM (ForgivenessTM, 
HarmonyTM), Exodus IITM, 3 Wise MenTM, 
AbundanceTM, AcceptanceTM, Brain PowerTM, 
Trauma LifeTM, ValorTM 

© Maarit Korpijärvi



Iisoppi
 
Hyssopus officinalis Family: Lamiaceae (mint) 

• Scriptures: Exodus 12:22; Leviticus 14:4, 6, 49, 51, 52; 
Numbers 19:6, 18; I Kings 4:33; Psalm 51:7; John 19:29; 
Hebrews 9:19  

Chemistry: Ketones 48%, Monoterpenes-30%, Sesqui- 
terpenes-8%, Phenols-4%, Alcohols 2% 

Muinainen käyttö: Hengellisesti puhdistava, keskittymistä 
edistävä, synnistä puhdistautumiseen, riippuvuuksiin ja 
vaikeisiin tapoihin, , hengitystiet. Pahojen henkien 
karkottaja 

During the Passover, the Israelites struck the posts and 
lintels of their doorways with an branch of hyssop releasing 
its aromatic oils, along with the lamb’s blood, as protection 
from the death angel.) During his last moments on the 
cross, Jesus was offered a sponge with sour wine extended 
with a fragrant branch of hyssop. Why hyssop? Crucifixion 
is death by slow suffocation as one’s lungs gradually fill up 
with fluid. Breathing the scent of hyssop may have been 
offered by ladies of mercy to those dying by crucifixion to 
help ease their congestion and provide some relief both 
physically and emotionally. 
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Iisoppi jatkoa

Moderni käyttö: Monoterpenes reprogram 
miswritten information in the DNA and thus 
promote permanent healing at a cellular level. 
Hyssopia on käytetty lieventämään vihaa, 
keuhkoalueen ongelmat, parasiitit, kurkkukivut,  
haavat. Polttaa rasvaa. Lisää hikoilua, puhdistava, 
ja tunteita tasapainottava. 

Käyttö: Diffuuseri, paikallisesti, sisäisesti.

 

• Hyssop oil is found in: 
7th Heaven Kit (White AngelicaTM, AwakenTM), 
HarmonyTM, Exodus IITM, Relieve ItTM, 
ImmupowerTM 
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Mirha
Scriptures: Genesis 37:25; 43:11; Exodus 30:23; 
Esther 2:12; Psalms 45:8; Proverbs 7:17 (Also in 
Exodus 30:34 as “Stacte” ); Song Solomon 1:13; 3:6; 
4:6, 14; 5:1, 5, 13; Matthew 2:11; 26:7, 9, 12; Mark 
14:3, 4; Mark 15:23; Luke 7:37, 38, 46; 23:56; 
John 11:2; 12:3, 5; 19:39

• Moderni käyttö Antiseptinen, kilpirauhasta 
tasapainottava, endokriinijärjestelmää tukeva, 
immuunipuolustusta tukeva. 

 Bronchitis, diarrhea, thrush in babies, vaginal 
thrush, athletes foot, ring worm, viral hepatitis, 
chapped skin, wrinkles. Emotionally releasing. 
Sesquiterpenes deprogram miswritten information 
on the DNA at a cellular level, thus promoting 
permanent healings. As in ancient times, myrrh is 
still used as a fixative to extend the fragrances of 
other scents.  
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Mirha

Source: Oleo-gum-resin from the trunks and limbs of the tree. Note that Frankincense is also a gum resin from a desert 
tree of the same family— Burseraceae—as was the Balm of Gilead

.• Chemistry: Sesquiterpenes 60%, Furanoids-20%, Ketones 15%, Monoterpenes 5%, Triterpenes-5%, 
Aldehydes-4%, Arenes 2%, Carboxylic Acids 1%, Phenols-1% 

Ancient Uses: Pregnant mothers anointed themselves for protection against infectious diseases and to elevate 
feelings of well-being. They also believed it would protect their unborn children from generational curses. 
(Exodus 20:5, 34:7; Numbers 14:18; Deuteronomy 5:9) Diffused and inhaled during labor to reduce anxiety 
and facilitate calmness and massaged on perineum to facilitate stretching. Used after childbirth to prevent or 
remove abdominal stretch marks. Customarily used on umbilical cords of newborn to protect navel from 
infection, which symbolically is meant to cut off generational curses inherited from ancestors. It may have 
been for all of these uses that Myrrh was brought to Mary and baby Jesus. 
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Myrtti
 
Family: Murtaceae 
• Scriptures: Nehemiah 8:15; Esther 2:7 (a Hebrew name 
for Esther was Hadassah, meaning Myrtle.) Isaiah 

Myrtus communis 

41:19; 55:13; Zechariah 1:7-11 

Mistä: Puun lehdistä  

Chemistry: Monoterpenes-37%, Esters-15%, Alcohols- 12%, 
Phenols-3%, Furanoids 2%, Lactones 2% 

Ancient Uses: Uskonnolliset seremoniat, 
puhdistautumisrituaalit, puhdistautuminen 
epäpuhtauksista  

Modern uses: kilpirauhasen tukeminen, yleinen hormonien 
tasapainottaja. Hengitysteitä tukeva,  infektiot, flunssa, 
asthma, iho-ongelmat, acne, psoriasis, mustelmat.   

Käyttö: höyryhengitys, keuhkoalueen voitelu, diffusointi, 
Lapsille sopiva. 
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Onycha
Styrax benzoin Family: Styracaceae 

Scriptures: Exodus 30:34 (also in Talmud and Old 
Testament Apocrypha: Sirach 24:15) 

Source: From resin of tree.  

Chemistry: Esters-70%, Carboxylic Acids-20%, 
Aldehydes 2%, Alcohols 1%.  

Vahvasti antimikrobinen.  

The high acid content of this oil provides it strong 
antimicrobial properties. Dissolved in ethyl alcohol, it 
has been used for more than 200 years as “Tincture of 
Benzoin,” as an effective hospital antiseptic. With 
today’s virulent and resistant strains of bacteria 
against which there are no pharmaceutical defenses, 
some hospitals are rediscovering the effectiveness of 
this tincture. Vanillin aldehyde gives onycha its 
characteristic vanilla aroma. Also called: “Benzoin,” 
“Friar’s Balsam,” and “Java Frankincense.” 
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Onycha

Muinainen käyttö: parfyymit, pyhän öljyn yksi 
ainesosa, lohduttava, rauhoittava, piristävä, 
haavojen parantaja,. Käytetty yhdessä muiden 
öljyjen kanssa. 

• Moderni käyttö :  

koliikki, ilmavaivat, ummetus, verensokereita 
tasaava, Hengitettynä keuhkoja tukemaan. 
Ihohaavat ja ihon hoito. Lievittää stressiä iholle 
hierottuna. 

Käyttö: Höyryhengitys Inhaled, käytä hieronnassa. 
Iholle haavoihin ja ruhjeisiin. Ehkäisee tulehduksia 
ja edistää paranemista.
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Rose of Sharon/Cistus
ROSE OF SHARON/CISTUS/ROCK ROSE Cistus ladanifer 
Family: CistaceaeScriptures: Song of Solomon 2:1 (The rose 
mentioned in Isaiah 35:1 is another species.  See Genesis 37:25 
and 43:11 where Myrrh is mentioned in English, but the Hebrew 
word in this passage is ladanum, which is actually Rock Rose or 
Rose of Sharon.  

Chemistry: Monoterpenes-54%, Alcohols-12%, Esters- 9%, 
Ketones-7%, Aldehydes-5%, Diterpenes-2%, Carboxylic 
Acids-1%  
Muinainen käyttö: Tunteiden tukeminen, parfyymi 
Moderni käyttö: Antiseptinen, immuunipuolustusta 
kohottava, edistää normaalia solujen uusimista , hermoja 
rauhoittava. Monoterpeenit uudelleen ohjelmoi solun.  

Notice that the monoterpeeni alfa Pineeni löytyy myös 
Myrtlestä, Galbanumista, Frankincensesta, Sypressistä, ja 
Nardusöljystä ja on mahdollisesti pääkomponentti solun 
uudistamiselle. 
Käyttö: Diffusoi tai käytä paikallisesti hierontaöljynä.
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Spikenard eli Nardusöljy
Nardostachys jatamansi Family: Valerianaceae 

Scriptures: Song of Solomon 1:12; 4:13, 14; Matthew 26:6-7; 
Luke 7:36-38; Mark 14:3; John 12:1-3 

Tislataan kasvin juuresta 

Kemia: Sesquiterpenes-50%, Monoterpenes-36%, 
Phenols-2%, Coumarins-2%, Oxides-2%, 
Carboxylic Acids-1% 

Muinainen käyttö: parfyymit, lääkkeet, ihon 
puhdistus, öljyllä voitelu, mielialan kohottaja, 
vähentää ahdistusta. Hoitaa arpikudosta. Yksi 
viimeisistä öljyistä joita Jeesukselle annettiin 
pidätyksen yhteydessä ja ristille mennessä auttaen 
häntä valmistautumaan ristille. Käytetään 
arvokkaana voiteluna mirhan kanssa (Applied as a 
“precious ointment”). 

Moderni käyttö: Allergiat, migreeni, pahoinvointi, 
sydämen ja verenkierron tuki,, rrentouttava, 
rauhoittava, tunteita tasoittava. Mieltä kohottava. 
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