
Fin -   Parantumisen   Raamattu - Healing Scriptures

2 Mooses 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".

5 Mooses 7:15 Ja Herra on poistava sinusta kaikki sairaudet; ei ainoatakaan 
Egyptin kovista taudeista, jotka sinä tunnet, hän ole paneva sinun kärsittäväk-
sesi, vaan hän antaa niiden tulla kaikkiin niihin, jotka sinua vihaavat.

Psalmit 107:20 Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta.
Psalmit 146:8 Herra avaa sokeain silmät, Herra nostaa alaspainetut, Herra 

rakastaa vanhurskaita.
Jesaja 35:5 Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat.
Jesaja 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.

Jesaja 58:8 Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi 
kasvavat nopeasti umpeen; sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja 
Jumalan kunnia seuraa suojanasi.

Jeremia 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'.

Jeremia 33:6 Katso, minä kasvatan umpeen ja lääkitsen sen haavat, ja minä 
parannan heidät ja avaan heille rauhan ja totuuden runsauden.

Malakia 4:2 Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava 
vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja 
hypitte kuin syöttövasikat

Matteus 4:23,23 Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän 
synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia 
tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. 24 Ja maine hänestä 
levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, 
monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja 
halvatut; ja hän paransi heidät.

Matteus 8:16,17 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän 
ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; 17 että kävisi toteen, 
mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä 
meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".

Matteus 9:35 Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän 
synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia 
tauteja ja kaikkinaista raihnautta.

Matteus 10:1 Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille 
vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja 



kaikkinaista raihnautta. (Markus 3:14,15)
Matteus 10:8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, 

ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
Matteus 11:5 sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, 

ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia.
Matteus 12:15 Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois. Ja monet 

seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki,
Matteus 15:30 Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan 

rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen
jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät,

Matteus 17:20 Niin hän sanoi heille: "Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti 
minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te 
voisitte sanoa tälle vuorelle: ‘Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään 
olisi teille mahdotonta".

Markus 1:34 Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon 
riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.

Markus 3:10 sillä hän paransi monta, jonka tähden kaikki, joilla oli vaivoja, 
tunkeutuivat hänen päälleen koskettaaksensa häntä.

Markus 6:5,6,13 Ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että
paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. 6 Ja hän 
ihmetteli heidän epäuskoansa. Ja hän vaelsi ympäristössä, kulkien kylästä 
kylään, ja opetti. 13 Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta 
sairasta öljyllä ja paransivat heidät.

Markus 6:55,56 ja he riensivät kiertämään koko sitä paikkakuntaa ja rupesivat 
vuoteilla kantamaan sairaita sinne, missä kuulivat hänen olevan. 56 Ja missä 
vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat 
aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen 
vaippansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi.

Markus 8:23-25 Niin hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, 
sylki hänen silmiinsä ja pani kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä: "Näetkö 
mitään?" 24 Tämä katsahti ylös ja sanoi: "Näen ihmiset sillä minä erotan käve-
leviä, ne ovat puiden näköisiä". 25 Sitten hän taas pani kätensä hänen silmil-
leen; ja nyt mies näki tarkkaan ja oli parantunut ja näki kaikki aivan selvästi.

Markus 9:29 Hän sanoi heille: "Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin 
rukouksella ja paastolla".

Markus 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."

Luukas 4:8 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: ‘Sinun pitää 
kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'."

Luukas 4:40 Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, 
veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja 



paransi heidät.
Luukas 5:15 Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän; ja paljon kansaa 

kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa.
Luukas 5:17-25 Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja laino-

pettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja
Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat. 18 Ja katso, muutamat 
miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu; ja he koettivat viedä hän-
et sisään ja asettaa Jeesuksen eteen. 19 Ja kun he väentungokselta eivät 
saaneet viedyksi häntä sisään muuta tietä, nousivat he katolle ja laskivat 
hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskellensä Jeesuksen eteen. 20 Ja 
nähdessään heidän uskonsa hän sanoi: "Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle 
anteeksi annetut". 21 Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattele-
maan ja sanomaan: "Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi an-
taa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?" 22 Mutta kun Jeesus tiesi heidän 
ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: "Mitä te ajattelette sydämessänne? 
23 Kumpi on helpompaa, sanoako: ‘Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annet-
ut', vai sanoa: ‘Nouse ja käy'? 24 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on 
valta maan päällä antaa syntejä anteeksi," –hän sanoi halvatulle– "minä sanon 
sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." 25 Ja kohta hän nousi heidän 
nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa.

Luukas 6:17-19 Ja hän astui alas heidän kanssaan ja seisahtui lakealle paikalle; 
ja siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikesta 
Juudeasta ja Jerusalemista ja Tyyron ja Siidonin rantamaasta. Nämä olivat 
saapuneet kuulemaan häntä ja parantuakseen taudeistansa. 18 Ja myös ne, 
jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, tulivat terveiksi. 19 Ja kaikki 
kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka 
paransi kaikki.

Luukas 7:21,22 Sillä hetkellä hän juuri paransi useita taudeista ja vitsauksista ja 
pahoista hengistä, ja monelle sokealle hän antoi näön. 22 Niin hän vastasi ja 
sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja 
kuulleet: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, 
kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia.

Luukas 8:2 niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä 
ja taudeista: Maria, Magdaleenaksi kutsuttu, josta seitsemän riivaajaa oli 
lähtenyt ulos,

Luukas 9:2,11 Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja 
parantamaan sairaita. 11 Mutta kun kansa sai sen tietää, seurasivat he häntä; 
ja hän otti heidät vastaan ja puhui heille Jumalan valtakunnasta ja teki 
terveiksi ne, jotka parantamista tarvitsivat.

Luukas 13:12,32 Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi 
hänelle: "Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi," 32 Niin hän sanoi heille: 
"Menkää ja sanokaa sille ketulle: ‘Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan 
sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni 



päähän'.
Johannes 5:8,14 Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja käy". 14 Sen jäl-

keen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: "Katso, sinä olet tullut 
terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi".

Johannes 14:12 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös 
hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän 
on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,

Apostolien 3:6 Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä 
minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, 
nimessä, nouse ja käy."

Apostolien 5:15,16 Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareil-
le, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. 16 
Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat 
sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi.

Apostolien 10:38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli 
voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja 
paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

Apostolien 19:11,12 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten 
kautta, 12 niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin 
sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.

Roomalaisille 8:26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me 
emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta 
Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.

1 Korinttolais 12:9,28 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas 
terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; 28 Niinpä Jumala asetti 
seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia 
opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa 
tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.

Filippil 2:27 Ja hän olikin sairaana, kuoleman kielissä; mutta Jumala armahti 
häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen
päälle.

Jaakob 5:14 Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan 
vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran 
nimessä.

1 Pietari 2:24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että
me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa 
kautta te olette paratut".

3 Johannes 1:2 Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt 
terveenä, niinkuin sielusikin menestyy.
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