
Jeesus parantaa kuninkaan virkamiehen pojan 
(Jeesuksen elämä2,lastenmissio) 
 
Kuva1 
Johdanto: Oletko ollut sairaana? Mitä silloin teet? (ensiapupakkauskin voi olla esillä) 
Oma esimerkki/kokemus  
 
Kuva 2 
Raamatussa kerrotaan kuninkaan virkamiehestä, joka asui Kapernaumissa 

  hän oli kuninkaan palveluksessa, arvostettu, tärkeä ja luultavasti aika rikas  

  Hällä oli palvelijoita ja ehkä hänen perheensä sai nauttia kaikesta parhaasta. Rttu ei kerro tarkasti, 
mutta jotain voidaan päätellä.  

  Virkamiehen kotona suuri suru ja murhe, poika sairaana, kuolemaisillaan 
> Kukaan ei voinut auttaa poikaa. Todellinen hätä, jossa raha, arvo, palvelijat tms. ei voinut auttaa. Ei 
mitään mihin turvautua.  

  virkamies kuuli, että Jeesus oli tullut Galilean Kaanaan, noin 30km:n päähän Kapernaumista. (oli 
varmasti kuullut Jeesuksen voimastaan parantaa sairaita)  

 
Kuva 3 
Virkamies tiesi, että hänellä oli ongelma, pojan sairaus, jota ei itse pystynyt ratkaisemaan eikä pojalle 
antamaan apua. Eikä ollut ketään kuka auttaa.  

> hän oli valmis kävelemään koko päivän, 30km, päästäkseen Jeesuksen luo 
? Olisitko sinä valmis kävelemään koko päivän päästäksesi Jeesuksen luo? 

 
Kuva 4 
Virkamies tuli Jeesuksen luo ja pyysi Jeesusta parantamaan poikansa. 
 * Hyvä esimerkki meille. Miten niin? Mitä sä voisi oppia? 
 > Miehellä hätä, hän tarvitsi apua. Mitä hän teki? Pyysi J:tä auttamaan.  

> Samoin meillä, oli mikä murhe tai suru tahansa, oikea osoite on pyytää apua J:lta. Hän on todellinen 
auttaja, silloinkin kun muut ei pysty auttamaan. Siihen mihin äiti, isä tai lääkäri ei pysty, niin J pystyy 
ja vielä enemmänkin.  

 Mitä J sanoi Virkamiehelle? Juu, totta kai mä parannan pojan, simsalabim. Vai? >Joh. 4:48  

 Häh? Eikö Hän välittänyt virkamiehestä ja hänen pojastaan, kun ei heti ruvennut parantamaan? Kyllä 
välitti, ihan äärettömästi välitti.  

*Silloin kun meillä on murhe ja hätä, niin on Jeesuksellakin. Hän rakastaa sinua, äärettömästi vaikka 
ei vastaa rukouksiin aina heti niin kuin odotit. Jeesus on elänyt ihmisen elämän ja tietää, mitä kipu ja 
kärsimys ovat.   

 J koetteli miehen uskoa. J tahtoi miehen todella luottavan siihen, että J oli Jumalan poika joka rakasti 
häntä ja joka huolehtisi koko hän perheestään. Siksi ei vastannut heti pyyntöön. 

? Oliko virkamies tullut vain katselemaan ihmeitä, vain hakiko hän jotain todellista, jotain enemmän 
kuin ihmeet. 

 Virkamiehellä oli todellinen syy; hän uskoi, että J:lla oli valta auttaa häntä.  Virkamiestä ei saanut 
liikkeelle ihmeet eikä hätä, vaan usko Jeesuksen apuun. 

* J koettelee myös meidän uskoa. Luotatko, että Jeesus pitää sinun koko elämästäsi huolta, kun uskot 
häneen. Ei saada aina rukousvastauksia heti. Meidän elämän asiat tuntuu joskus menevän ihan 
pieleen ja elämä tuntuu vaikealta. Mutta silti Jeesus on kanssamme ja auttaa ja huolehtii meistä. 

 
Kuva5 
Virkamies oli epätoivonen, ja hän rukoili uudestaan: ”Jeesus, tule, ennen kuin poikani kuolee.” 
 > Jeesus näki tämän miehen uskovan, turvaavan Häneen ja sanoi: Joh. 4:50. 
 ? Mitä mies teki? (hän uskoi, lähti liikkeelle, noudatti Jeesuksen sanoja) 
 



 
Hän ei esittänyt Jeesukselle lisävaatimuksia, että Jeesuksen pitäisi tulla mukaan. Ei, Hän 
yksinkertaisesti luotti Jeesukseen.  
*Jeesus haluaa tänään sanansa kautta puhua myös sinulle. Ja hän kysyy minulta ja sinulta, että 
luotatko ja uskotko sä mitä Raamattu sanoo? Entä toimitko sen mukaan? Otatko todesta Jeesuksen 
sanat, silloinkin kun et näe niitä tapahtuneen.  

 Virkamies uskoi Jeesuksen sanat, ja lähti 30km:n matkalle takas kotiin. Hän ei vielä nähnyt poikaansa, 
mutta luotti Jeesuksen sanoihin.  

 
Kuva 6 
Ennen kuin mies pääsi kotiinsa, häntä vastaan tuli hänen palvelijansa. He kertoivat virkamiehelle ilouutisen.  
 ? Minkä? Poika oli parantunut. 

 Virkamies kysyi, että mihin aikaan poika oli alkanut toipua.  He kertoivat tarkan ajan, jolloin kuume oli 
alkanut hellittää 

> Virkamies ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus oli sanonut, että poikasi elää.   
 Hepr. 11:1 

 Virkamies uskoi näkemättä, lähti liikkeelle  
* Sinäkin voit luottaa Häneen, vaikket vielä näe, mitä tulee tapahtumaan. Hän on sinun kanssasi ja 
haluaa auttaa sinua. Rukous on etuoikeus. 

 
Kuva 7 
Virkamies kiirehti kotiinsa, löysi sieltä poikansa terveenä. 
 > Usko muuttui näkemiseksi. 

 Tuona päivänä virkamiehen talon täytti valtava riemu. Rttu sanoo, että hän ja koko hänen talonsa 
väki uskoivat Jeesukseen.  
> He eivät vain tienneet Jeesuksesta, vaan he uskoivat Jeesukseen Pelastajana. He rakensivat nyt 
elämänsä Jeesuksen varaan. Uusi elämä! 

 
Kuva 8  
Jeesus oli ainut, joka pystyi pelastamaan pojan, ettei hän kuollut. Jeesus on myös ainut, joka voi meidät, 
sinut ja minut, pelastaa, antaa sinulle synnit anteeksi ja viedä kerran Jumalan luokse. > Apt. 4:12 
 
*Kun sä olet sairas ja uskot Jeesukseen, sä saat rukoilla, että Jeesus paranna, jos se on sinun tahtosi. 
Jeesuksen ajatukset ovat niin paljon suuremmat kuin meidän, että hän tietää mikä meille todella on 
hyväksi ja mikä todistaa Jeesuksesta.  
 
*Vaikka Jeesus parantaisikin, (se on suuri kiitoksen aihe!!), niin me voimme sairastua uudestaan ja jossain 
vaiheessa tämä elämä päättyy kuitenkin. Mutta se, mikä on varmaa, sä saat luottaa Jeesukseen ja 
Jeesukseen sanaan, eikä tarvitse pelätä eikä murehtia tätä eikä tulevia hetkiä. Jeesus itse lupaa näin…  
 
Kuva 9 
Joh. 14:1 
 
HAASTE: Jos sinä jo turvaat Jeesukseen, niin Jeesus tahtoo sinun luottavan Häneen ihan joka päivä ja joka 
hetki, joka asiassa. Raamatussa on useita lupauksia niille, jotka ovat Jeesuksen omia. Jeesus tahtoo, että 
riiput kiinni noissa lupauksissa, eli elät uskossa häneen. Ja muista, että olipa asia mikä tahansa, sä saat 
rukoilla.   
 
Kutsu lähteä seuraamaan Jeesusta ja OK(=rukouspiste) 
 
 



(EXTRAesimerkki: Mitä se usko tai luottamus käytännössä voi olla? Kuinka monen kotona on auto? Kuinka 
moni luottaa, että sillä pääsee kotiin vieraalta paikkakunnalta? Pääseekö sillä kotiin pelkästään luottamalla 
siihen autoon? Ei tietenkään, vaan autoon pitää mennä istumaan ja se pitää ajaa kotiin. Eli luottamuksen 
osoituksena menet sinne autoon ja sit ajetaan sillä kotiin. Usko Jeesukseen on jotain samanlaista. Se ei ole 
vain asioiden totena pitämistä vaan Jeesuksen kyytiin tulemista. Elämistä Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus vie 
perille, taivaaseen.) 
 
---- 
 
Jeesus parantaa kuninkaan virkamiehen pojan 
 
Mitä Herra teki?  
tuli Galileaan Kaanaan, keskusteli virkamiehen kanssa, koetteli virkamiestä, paransi sanalla pojan 
Mitä tämä kertoo meille hänestä?  
Kaikkivaltias Jumala, jolla valta parantaa sairaita, sana on voimakas ja elämää muuttava, uutta elämää 
antava, kuuntelee meitä, kuulee pyyntömme ja vastaa niihin. Koettelee uskoamme, motiivejamme. Tekee 
hyvää. Tahtoo meille vain parasta. 
Ketä muita henkilöitä on mukana? 
Kuninkaan virkamies, poika, palvelijat, ”talon väki” 
Mitä kertomus kertoo ihmisestä? Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Entä muista henkilöistä? 
Virkamies tiesi mistä todellinen apu löytyy silloinkin, kun ihmiset eivät voi auttaa. Hän oli valmis 
kävelemään pitkän matkan päästäkseen Jeesuksen luo. Hän oli rukouksessaan uskollinen. Uskoi, Jeesuksen 
sanoihin, se näkyi hänen elämässäänTotteli Jeesusta. 
Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista?  
- 
Mitä voin oppia raamatunkohdasta? Onko r-kohdassa joku lupaus, kehotus, käsky, neuvo, hyvä tai 
huono esimerkki? 
Jeesus voi tehdä vaikka ihmeitä. Hänelle ei mikään oo mahdotonta.  
Jeesus välittää sinun asioista, kuulee sinun pyyntösi ja vastaa niihin tahtonsa mukaan.  
Ole uskollinen rukouksessa.  
Jeesukseen saa aina luottaa, ei tartte pelätä, ei murehtia 
Onko kertomuksessa vaikea kohta/sana joka pitäisi selittää?  
virkamies, seitsemännellä tunnilla, tunnusteko 
 
 
Joh. 4:46-54 
46 Jeesus tuli taas Galilean Kaanaan, missä hän oli muuttanut veden viiniksi. Kapernaumissa oli kuninkaan 
virkamies, jonka poika oli sairaana.  
47 Kuultuaan Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi 
parantamaan pojan, joka oli kuolemaisillaan. 
48 Jeesus sanoi hänelle: "Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä." 
49 Mutta virkamies pyysi: "Herra, tule, ennen kuin poikani kuolee." 
50 Silloin Jeesus sanoi: "Mene kotiisi. Poikasi elää." Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti.  
51 Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. 
52 Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat: "Eilen seitsemännellä tunnilla* 
kuume hellitti."  
53 Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle: "Poikasi elää", ja hän ja 
koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. 
54 Tämä oli Jeesuksen toinen tunnusteko, ja hän teki sen tultuaan Juudeasta Galileaan.  


