
Jeesus parantaa kuninkaan virkamiehen pojan Joh. 4:46-54 
 
Pääopetus: Jeesuksen apuun voit aina luottaa > Joh. 14:1 
 
Johdanto: Onko teillä kotona auto? (näytä kuvaa/leikkiautoa) Uskotko, että sillä pääsee kotiin, kun 
ootte olleet, vaikka kaupassa käymässä? Pääseekö sillä kotiin pelkästään uskomalla siihen, että se 
kulkee kotiin asti? Ei tietenkään, vaan autoon pitää mennä istumaan ja jonkun pitää ajaa se kotiin. 
Sit saat nähdä ja kokea, kuinka se oli luottamuksen arvoinen. 
 
Usko Jeesukseen on jotain samanlaista. Se ei ole vain sen totena pitämistä, että Jeesus auttaa, 
vaan se on Jeesuksen kyytiin tulemista. Elämistä Jeesuksen kanssa, jolloin saat kokea myös Jeesuk-
sen avun. Raamatussa sanotaan: Joh. 14:1 
 
Eräs mies, joka asui parituhatta vuotta sitten Kapernaumissa, uskoi Jeesukseen. Hän oli kuninkaan 
virkamies, arvostettu, tärkeä ja luultavasti aika rikas. Hällä oli palvelijoita ja ehkä hänen perheensä 
sai nauttia kaikesta parhaasta. Raamattu ei kerro tarkasti, mutta jotain voidaan päätellä.  
 
Kuva 1 
Virkamiehen kotona todella suuri suru ja murhe, heidän oli poika sairaana, kuolemaisillaan. Hätä 
oli suuri, mutta ei ketään, joka auttaisi. Ei auttanut, että oli arvostettu mies, ei auttanut rikkaus 
eikä palvelijatkaan.  Virkamies kuuli, että Jeesus oli tullut Galilean Kaanaan, noin 30km:n päähän 
Kapernaumista.  
 
Kuva 2 
Hän oli valmis kävelemään koko päivän, kenties tosi kuumassakin auringon paahteessa, päästäk-
seen Jeesuksen luo. Hän uskoi siihen, että vaikkei kukaan muu voi häntä auttaa, niin Jeesus voi.  
Olisitko sinä valmis kävelemään koko päivän päästäksesi Jeesuksen luo saadaksesi apua elämäsi 
asioihin? 
 
Muista, että kun sinä tarvitset apua, parasta on kääntyä Jeesuksen puoleen, rukoillen. Hänen 
apuunsa voit luottaa silloinkin, kun muut ei pysty sinua auttamaan. Siihen mihin äiti, isä, opettaja 
tai lääkäri ei pysty, niin J pystyy ja vielä enemmänkin. > sinun ei tarvitse olla levoton ja huolissan, 
kun uskot Jeesukseen. Joh. 14:1 
 
Kuva 3 
Virkamies tuli Jeesuksen luo ja pyysi Jeesusta parantamaan poikansa. Mitä J sanoi Virkamiehelle? 
Juu, totta kai mä parannan pojan, simsalabim. Vai? >Joh. 4:48. Häh? Eikö Hän välittänyt virkamie-
hestä ja hänen pojastaan, kun ei heti ruvennut parantamaan vaan rupes puhumaan ihan muuta? 
Kyllä välitti, ihan äärettömästi välitti.  
 
Silloin kun sinulla 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 tiesi virkamiehen hädän, mutta hän koetteli miehen uskoa. J tahtoi miehen todella luottavan sii-
hen, että J, oli Jumala, joka rakasti häntä ja joka huolehtisi koko hän perheestään.  Oliko virkamies 
tullut vain katselemaan ihmeitä, vain hakiko hän jotain todellista, jotain enemmän kuin ihmeet? 
Miehellä oli todellinen syy; hän uskoi, että J:lla oli valta auttaa häntä ja J:n apuun voi aina luottaa. 
Virkamiestä ei saanut liikkeelle ihmeet eikä hätä, vaan usko Jeesuksen apuun. 



J koettelee joskus myös meidän uskoa. Luotatko, että Jeesus pitää sinun koko elämästäsi huolen? 
Elämäsi asiat voi joskus tuntua menevän ihan pieleen ja elämä tuntuu tosi vaikealta. Mutta silloin-
kin, Jeesus on kanssasi ja auttaa ja huolehtii sinusta. 
 

ESSI JA ELMERI -välispiikki 
 
Kuva4 
Virkamies oli epätoivonen, ja hän rukoili uudestaan: ”Jeesus, tule, ennen kuin poikani kuolee.” Ja 
Jeesus näki tämän miehen uskovan, turvaavan Häneen ja sanoi: Joh. 4:50a 
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. Hän 
lähti 30km:n matkalle takas kotiin. Hän ei vielä nähnyt poikaansa, hällä oli vain usko Jeesukseen, 
jonka ohjeiden mukaan hän toimi. 
 
Jeesus haluaa tänään sanansa kautta puhua myös sinulle, hän haluaa auttaa ja rohkaista sinua. Ja 
hän kysyy minulta ja sinulta, että luotatko ja uskotko sä, mitä Raamattu sanoo? Toimitko sen mu-
kaan?  
 
Kuva 5 
Ennen kuin mies pääsi kotiinsa, häntä vastaan tuli hänen palvelijansa. He kertoivat virkamiehelle 
ilouutisen: Poika oli parantunut. Virkamies kysyi, että mihin aikaan poika oli alkanut toipua.  He 
kertoivat tarkan ajan, jolloin kuume oli alkanut hellittää.  Mies ymmärsi, että se oli tapahtunut 
juuri silloin, kun Jeesus oli sanonut hänelle, että poikasi elää.   
  
Sinäkin saat luottaa Jeesuksen apuun, vaikket vielä näe, mitä tulee tapahtumaan. Hän kuulee sinun 
rukouksesi ja alkaa vastata siihen heti, kun sä rukoilet, vaikka sä saatat joutua odottamaan vas-
tausta joskus pitkäänkin. Jeesus tietää parhaat aikataulut. Mutta kerran uskosi vaihtuu näkemi-
seen; saat nähdä ja kokea, Jeesuksen avun. 
 
Kuva 6 
Virkamies kiirehti kotiinsa, löysi sieltä poikansa terveenä. Hän sai nähdä ja kokea, kuinka ihmeelli-
sesti Jeesus häntä ja hänen poikaansa auttoi. 
 
Tuona päivänä virkamiehen talon täytti valtava riemu. Raamattu sanoo, että hän ja koko hänen 
talonsa väki uskoivat Jeesukseen. He eivät vain tienneet jotain Jeesuksesta, vaan he uskoivat, että 
Jeesus on heidän Pelastaja, syntien anteeksiantaja; todellinen apu kaikessa. He saivat uuden elä-
män, jota he elivät nyt Jeesuksen kanssa. Jeesus oli ainut, joka pystyi pelastamaan pojan, ettei hän 
kuollut.  Mutta Jeesus on myös ainut, joka voi, minut ja sinutkin, pelastaa, antaa sinulle synnit an-
teeksi ja viedä kerran Jumalan luokse Taivaaseen. Kannattaa uskoa Häneen! 
 
Kun sä olet sairas, pyydä Jeesukselta apua, että hän parantaisi sut. Mut on hyvä opetella rukoile-
maan, että jos se on sinun tahtosi. Jeesuksen ajatukset ovat niin paljon suuremmat kuin meidän, 
että hän tietää mikä sinulle todella on hyväksi ja mikä todistaa Jeesuksesta. Kun Jeesus parantaa, 
se on suuri kiitoksen aihe. Aina ei kuitenkaan tapahdu niin. Ja joka tapauksessa me voimme sairas-
tua uudestaan ja jossain vaiheessa tämä elämä päättyy kuitenkin ja me kuollaan. Mutta kun sä us-
kot Jeesuksen, sun ei tarvitse pelätä eikä murehtia, vaan saat luottaa Jeesuksen apuun ihan joka 
hetki ja joka asiassa. Sillä Jeesus sanoo: Joh. 14:1 - Pidä aina kiinni tästä lupauksesta! 
 


