
Jeesus on minun parantajani! 

  

  

Nimeni on Marjatta ja haluan Jeesuksen kunniaksi kertoa parantumisista, jotka ovat tapahtuneet 

vuosina 2003 - 2011. 

  

Vuonna 1996, kun minulta leikattiin aivokasvain, jonka johdosta sain oikeanpuolen halvauksen 

sekä myös epilepsian. Epilepsian suhteen sain Jumalalta uskon, ettei se kauan minua vaivaa, niin 

kuin tapahtuikin. Ja jo ennen leikkaukseen menoa sain paikan Raamatusta "En minä kuole, vaan 

elän ja julistan Herran töitä” (Ps 118; 17). Kun sitten kyselin Jumalalta, miksi minulle on näin 

käynyt? Sain vastaukseksi; "Olen tuonut sinut tähän pisteeseen, että kertoisit pelastuksesta 

Jeesuksessa niille jumpparyhmäläisille, koska he ovat sellaisia henkilöitä, jotka eivät käy Jumalan 

sanan kuulossa." Olin silloin käynyt jo muutaman kerran vammaisille tarkoitetussa 

jumpparyhmässä, jota Jumala tarkoitti. 

  

Vuonna 2003 aloin käymään ylistysilloissa. Olin käynyt vasta vain pari kolme kertaa ylistysilloissa, 

kun jo huomasin, että rupesin parantumaan. Pyhän Hengen läsnäolossa kaikki on mahdollista. 

Pystyin nukkumaan jo oikealla kyljellänikin, joka siihen asti ei ollut mahdollista. Sain 19.3.2004 

aamulla rukouksessa tiedon, että olin parantunut epilepsiasta, josta olen todistanut lääkärilleni ja 

kymmenille muille ihmisille näiden vuosien aikana, että vain Mestari Jeesus voi tehdä tällaisia 

tekoja. 

  

Sunnuntain kokouksessa 11.4.2010 paranin kolmesta vaivasta, jotka pastori Mauri sai tiedonsanojen 

kautta. Vasemmassa korvassa oleva kohiseva ääni, joka tuli terveyskeskuksessa 

korvanpuhdistuksen jälkeen, parani täysin. Sekä vasen silmä, joka oli varsinkin aamuisin 

turvoksissa ja kipeä jo syksystä 2009 saakka, parani. Ja kolmantena vaivana oli päässäni 

takaraivolla oleva jomotus, jonka luulin johtuvan syksyisistä flunssista, mutta tiedon sanojen 

mukaan se oli seurausta huonosta päänverenkierrosta. Mutta tämäkin vaiva parani samalla kertaa, 

kiitos Herralle. 

  

Olen luottanut Jeesukseen parantajanani ja aina ensimmäiseksi, kun jotain ilmaantuu, rukoilen itse. 

Omankin rukoukseni kautta olen parantunut mm. kuumeesta ym..Ja viimeiseen asti yritän, ettei 

tarvitsisi mennä lääkäriin ja olen vähän, kuin verenjuoksua sairastava nainen (Mark 5; 25-26), hän 

oli paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa jne..Niinpä, kun 

vuonna 2009 ilmestyi vasempaan nivukseeni kipu, en mennyt lääkäriin, vaan rukoilin Jeesusta 

parantamaan. Se ei kuitenkaan ollut jatkuvaa kipua, mutta vaivasi aika ajoin. Ja vuoden 2011 

keväällä tuli oikea nivuskin kipeäksi. Sitten toukokuussa 2011 sunnuntain kokouksessa Mauri sai 

tiedonsanat, että joku paranee nivuskivuista kokouksessamme. Ymmärsin heti, että sehän olen 

varmaankin minä, koska vasen nivus oli paraikaa kipeä ja se parani sen illan aikana ja myös oikea 

nivus. 

  

Kiitos ja ylistys Jeesukselle kaikista parantumisista ja muustakin, jota hän on armossaan tehnyt 

kohdallani, hän on todella minun parantajani. 

  

Terveisin, Marjatta 

  

 


