40 KOHTAA: JUMALAN TAHTO ON PARANTAA LUOMANSA IHMISET
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

Snl.4:20-22 Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. 21
Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; 22 sillä ne ovat elämä sille,
joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Jumalan Sana pelastaa henkesi.
Joosua 21:45 Ei jäänyt täyttämättä ainoakaan kaikista niistä lupauksista, jotka Herra oli
antanut Israelin heimolle, vaan kaikki toteutui. Jumalan Sana ei petä.
Fil.2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että
hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jumalan tahto, parantuminen vaikuttaa sinussa.
Room.8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu
teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös
teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. Elämän Henki tekee
eläväksi sinun ruumiisi.
2.Kor.1:20 Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sen
tähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme.
Jumala on sinun puolellasi.
Matt.8:2-3 Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi:
"Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa". 3 Niin hän ojensi kätensä, kosketti
häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu". Ja kohta hän puhdistui pitalistaan. Jumala
tahtoo, että paranet.
2.Moos.15:26 Hän sanoi: "Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein
hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin
minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut
egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi". Tottele Jumalan
Sanaa ja parane.
2.Moos.23:25-26 Palvelkaa Herraa, Jumalaanne, niin hän siunaa sinun ruokasi ja
juomasi, ja minä pidän puutteen sinusta kaukana. 26 Ei keskensynnyttäjää eikä
hedelmätöntä ole sinun maassasi oleva. Ja sinun päiviesi luvun minä teen täydeksi.
Palvele Herraa, niin terveys kuuluu sinulle.
5.Moos.7:15 Ja Herra on poistava sinusta kaikki sairaudet; ei ainoatakaan Egyptin
kovista taudeista, jotka sinä tunnet, hän ole paneva sinun kärsittäväksesi, vaan hän antaa
niiden tulla kaikkiin niihin, jotka sinua vihaavat. Jumala poistaa sinusta kaikki
sairaudet.

10.) Mal.3:10

Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi
ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan
akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Noudata kaikkia Jumalan käskyjä
ja vastaanota kaikki hänen siunauksensa.

11.) Ps

103:1-5 Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen
pyhää nimeänsä. 2 Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle
tehnyt,3 hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, 4
joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, 5 joka
sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.
Yksi Jumalan siunauksista on terveys.

12.) Ps

107:20 Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta. Jumalan
Sana parantaa.

13.) Ps

118:17 En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Jumala tahtoo, että sinä
elät.

14.) 5.Moos.30:19-20

Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että
minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse
siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. 20 Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi,
kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi, ja
niin sinä saat asua siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja
Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut heille antaa." Valitse elämä, taistelija

15.) Ps

91:16 Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."
Sinä elät pitkän elämän.

16.) Jes.53:5

mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän
pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen
haavainsa kautta me olemme paratut. Jeesus kantoi sinun syntisi ja sairautesi.

17.) Jer.30:17

Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi
iskuista, sanoo Herra, sinut, Siion, jolla on nimenä 'hyljätty', 'se, josta ei kukaan välitä'.
Jumala antaa sinulle terveyden takaisin.

18.) Matt.18:18

Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva
sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.
Sinä voit käyttää auktoriteettia sairautesi ylitse, joka on ruumiissasi.

19.) Matt.18:19

Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä
asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.
Sovi jonkun kanssa parantumisestasi, rukoilkaa siitä sopien.

20.) Mark.11:22-23

Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan. 23 Totisesti minä
sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi
sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi.
Ratkaisevaa on se, mitä sanot.

2.
21.) Mark.11:24 Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa
saaneenne, niin se on teille tuleva. Usko, niin saat vastaanottaa.

22.) Jes.43:25-26

Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun
syntejäsi muista.
26 Muistuta sinä minua, käykäämme oikeutta keskenämme; puhu sinä ja näytä, että olet
oikeassa. Käy oikeutta Jumalan kanssa.

23.) Mark.16:17-18

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he
ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat
jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne
tulevat terveiksi. Pyydä jotakuta panemaan kätensä päällesi, jotta paranet.

24.) Joh.9:31

Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaa pelkääväinen ja
tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Palvo Jeesusta, Jumalan tahdon tekijää.

25.) Joh.10:10

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen
tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Paholainen tahtoo tappaa sinut.
Jumala tahtoo, että olisi elämä, tahtoo parantaa sinut.

26.) Gal.3:13-14

Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi
meidän edestämme – sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" –
14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin
uskon kautta saisimme luvatun Hengen. Sinut on lunastettu lain kirouksesta.

27.) Hebr.10:23

pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi
lupauksen, on uskollinen; Sinun ei tarvitse horjua uskossasi.

28.) Hebr.10:35

Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sinä voit
luottaa Jumalaan ja Hänen Sanaansa.

29.) Jooel

3:10 Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä
olen sankari". Sinä saat voiman Jumalasta ja Hänen Sanastaan.

30.) Hebr.13:8

Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Jeesus Kristus ei
ole koskaan muuttunut. Sen, mitä Hän teki Raamatun mukaan. Hän tekee
sinulle tänään.

31.) 3.Joh.1:2

Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin
kuin sielusikin menestyy. Jumala toivoo ennen kaikkea, että sinä olet terve.

32.) Jaak.5:14-15

Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja
he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. 15 Ja uskon rukous
pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne
annetaan hänelle anteeksi. Anna uskovan kristityn voidella sinua öljyllä
parantuaksesi.

33.) 1.Piet.2:24

joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me,
synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette
paratut". Jeesus on maksanut hinnan sinun terveydestäsi.

34.) 1.Joh.5:14-15

Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin
anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. 15 Ja jos me tiedämme hänen
kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä
olemme häneltä anoneet. Rukoile luottavaisena.

35.) 1.Joh.3:21-22

Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus
Jumalaan, 22 ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen
käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Jumala vastaa niiden rukouksiin,
jotka pitävät Hänen käskynsä.

36.) 2.Tim.1:7

Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja
rakkauden ja raittiuden hengen. Pelko ei tule Jumalalta. Nuhtele sitä.

37.) 2.Kor.10:4-5

sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset
Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. 5 Me hajotamme maahan järjen
päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja
vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Heitä pois ajatukset ja järjen
päätelmät, jotka eivät pidä yhtä Hänen Sanansa kanssa.

38.) Ef.6:10-13

Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. 11 Pukekaa
yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. 12 Sillä
meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa.13 Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne
pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Ole väkevä
Herran voimin. Pukeudu sota-asuun taistellaksesi terveytesi puolesta.

39.) Ilm.12:11

Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan
kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Todista
parantuminen.

40.) Naah.1:9

Mitä teillä on mielessä Herraa vastaan? Lopun hän tekee: ei nouse ahdistus
kahta kertaa. Sairaus lähtee, ei tule toista kertaa.

