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FARISEUS JA PUBLIKAANI RUKOILEVAT

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Fariseukset olivat sen ajan kirkon johtohenkilöitä. He tunsivat kirjoitukset eli Vanhan
testamentin ja Mooseksen säädökset hyvin. He pyrkivät elämässään noudattamaan
niitä pikkutarkasti ja vaativat tätä kaikilta. He olivat itse keksineet lisää säädöksiä
Mooseksen lakien lisäksi. Fariseukset luulivat, että he pääsevät taivaaseen siksi, että
he ovat elämässään noudattaneet lakia. He eivät uskoneet, että Jeesus on Jumalan
poika eivätkä käsittäneet sitä, että ihminen pääsee taivaaseen Jumalan armosta
Jeesuksen sovitustyön tähden – ei ihmisen omien tekojen tähden. Jeesus nuhteli
fariseuksia hyvin ankarasti tekopyhyydestä.
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Publikaanit olivat tullimiehiä. Usein he olivat epärehellisiä ja ottivat tullimaksuja
enemmän kuin heidän kuului ja panivat rahat omaan taskuunsa. Siksi juutalaiset
halveksivat heitä, eivätkä mielellään seurustelleet heidän kanssaan.
b) Vieraat termit
Tämä kertomus ei ole tositapahtuma, vaan Jeesuksen kertoma opettavainen vertaus.
2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Luuk. 18:9–14
Hän (Jeesus) puhui vielä tämän vertauksen muutamille, jotka luottivat itseensä
luullen olevansa vanhurskaita, ja halveksivat muita:
"Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.
Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, kiitän sinua, etten ole kuin muut
ihmiset, rosvot, vääryyden harjoittajat, huorintekijät enkä myöskään kuin tuo
publikaani. Paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikista tuloistani.'
Mutta publikaani seisoi takana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti,
vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle, syntiselle, leppynyt.'
Sanon teille: tämä (publikaani) meni kotiinsa vanhurskautettuna, mutta se toinen
(fariseus) ei; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä
alentaa, se ylennetään."
Pastori Kimmo Närhin kommentti: ”Kyseessä on vanhurskaus Jumalan edessä, joka
katuvalla ja uskovalla on kokonaan, mutta epäuskoisella ei ollenkaan. Tekoihinsa
turvautuvat ihmiset eivät omista Jumalan armoa, mutta Jumala antaa armonsa
syntiselle uskossa omistettavaksi.”
3. Kertomuksen keskeinen opetus
Mitä arvelet? Kun Jumala tietää ja näkee kaiken, tarvitsiko fariseuksen rukoillessaan
selostaa Jumalalle, kuinka hyvä hän oli ollut ja mitä kaikkea hyvää hän oli tehnyt. – Ei
tarvinnut – eikä fariseus sitä puhetta oikeasti Jumalan kuultavaksi tarkoittanutkaan,
vaan hän halusi, että ympärillä olevat ihmiset sen kuulisivat. Publikaani tunsi
syntinsä. Nöyränä hän vain toisti: ”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.” Se puhe
lähti sydämestä ja oli tarkoitettu vain Jumalan kuultavaksi.
Isompien lasten kanssa voi tutkia, mitä Lutherin Kristinopissa opetetaan
rukoilemisesta yleensä. Sieltä saa vastauksen seuraaviin kysymyksiin:
255 Mitä rukous on?
256 Mikä kehottaa meitä rukoilemaan?
257 Ketä saamme rukoilla?
258 Mitä saamme rukoilla ja mitä meidän tuleekin anoa?
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259 Mihin vedoten meidän tulee esittää pyyntömme Jumalalle?
260 Keiden puolesta meidän tulee rukoilla?
261 Kuuleeko Jumala jokaisen rukouksen?
262 Millaisia rukouksia Jumala ei ole luvannut kuulla?
263 Miksi kristitystä voi tuntua ikään kuin Jumala ei olisi kuullutkaan hänen
rukoustaan?
264 Missä ja milloin saamme rukoilla?
Vastaukset näihin kysymyksiin löytyy Kristinopin sivuilta 203–211 tai osoitteesta:
www.luterilainen.com -> Kristinoppi -> Kolmas luku
4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Jeesuksen opettama rukous: Isä meidän UT1_30
5. Opeteltava Raamatun lause
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi
vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa.” Room. 3:23–24
Tai

”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta. Se ei ole teistä. Se on Jumalan lahja.
Se ei ole teoista, ettei kukaan kerskaisi.” Ef. 2:8–9

6. Lauluehdotus
Virsikirjassa on paljon lasten virsiä, jotka ovat samalla rukouksia:
477: Mä silmät luon ylös taivaaseen. (UVK 490)
478: Oi Jumala, et hylkää pientä lasta. (UVK 491)
479: Ystävä sä lapsien, katso minuun pienehen. (UVK 492)
480: Käyn, Jeesus kasvois etehen. Sä kuule pyyntö pienoisen. (UVK 500)
481: Rakas Jeesus taivaastas katso puoleheni.
482: Oi Jeesus, ota sylihis nyt meidät pienet turvihis. (UVK 496)
483: Jeesus lasten auttaja varjele mua vaaroista. (UVK 493)
640: Ilta on tullut, Luojani. Armias, ole suojani. (Hyvä iltarukous) (UVK 563)
641: Oi Jeesus, siunaa äitiä (Kaunis esirukous äidin puolesta) (UVK 467)
VK 7: 3,4 (UVK 7: 3,4)
Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa.
Ei kärsi kopeutta, ylpeitä vastustaa.
Kun sydän haluinen Herraansa odottaapi,
se tietä valmistaapi tulolle Jeesuksen.

Oi, Jeesus, armon tuoja, Sä, sydän avaja.
Sä kaiken uudeks luoja tie itse valmista.
Voi, jospa sydän tää asuntos olla voisi,
niin kiitokseni soisi: Sua tahdon ylistää.
Sanat Valentin Thilo k. 1662 – E. Lönnrot
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