
Fariseus ja publikaani ja lapset – Luuk. 18:9-17 
 

Fariseus ja publikaani ja lapset – Luuk. 18:9-17 - Pelastus – se on armoa, ei kiinni meistä! 

Johdanto: Oletko koskaan nähnyt kahta täysin samanlaista ihmistä? Miten ihmiset eroavat toistaan? 

-pitkiä, pätkiä, vaaleita, tummia iloisia, vakavia, surullisia, tyytyväisiä, tyytymättömiä, ystävällisiä ja avuliaita, ilkeitä… 

Ainakin sormenjälkemme on erilainen. 

Kun Jumala katsoo meitä, olemme kahdessa asiassa samanlaisia… missä? > syntisiä ja Jumalalle rakkaita.  

• Tiit. 3:5a (näkyviin), Mitä tarkoittaa hurskas – hurskaat teot? Oikeamieliset, hyvät teot. Jeesus pelastaa 

meidät synneistämme, kaikesta, mikä on vastoin Jumalan tahtoa, sen tähden, että hän rakastaa sinua ja mi-

nua, eikä sen tähden, että minä ja sinä olemme hyviä ja teemme hyvää. 

 

Jeesuksen luona oli muutamia, jotka olivat varmoja siitä, että ovat itse hyviä, ja samalla väheksyivät toisia. Siis sellai-

sia, jotka näkivät oman hyvyytensä ja uskoivat sillä kelpaavansa Jumalalle, ja pitivät toisia ihmisiä huonompina ja syn-

tisimpinä kuin itse olivat; nuo ne ei kelpaa kellekään. Jeesus, joka rakasti näitä toisten väheksyjiäkin, tahtoi heidätkin 

pelastaa ja siksi hän kertoi heille kertomuksen opettaakseen heitä.  

 

1. Kuva 

Kertomuksessa oli kaksi miestä, jotka näyttivät olevan hyvin erilaisia. 

Toinen oli fariseus. Millainen ihminen on fariseus?  

• juutalainen mies, Jeesuksen aikaan uskonnollisiin johtajiin kuuluva henkilö, joka yritti noudattaa täsmällisesti 

Jumalan antamia käskyjä ja sen lisäksi vielä ihmisten tekemiä omia lisäsäädöksiä ja tarkkaili muitakin, että 

muutkin toimisivat Jumalan lain mukaan. Uskoi olevansa hyvä ihminen ja varmasti hän paljon hyvää tekikin. 

Häntä varmasti katsottiin vähän ylöspäin.  

  

Toinen mies oli publikaani. Kuka on publikaani?  

• veronkerääjä. Publikaanit keräsivät verorahoja israelilaisilta Rooman valtakunnalle ja toisinaan jopa enem-

män kuin olisi pitänyt ja panivat ylimääräiset itsellään. Kukaan ei pitänyt veronkerääjistä, koska kukaan ei 

halunnut maksaa mitään Rooman valtakunnalle, joka oli heidän maansa miehittäjä. Saati, jos eivät luotta-

neet verenkerääjäänkään, joka saattoi varastaa…  publikaanit olivat syrjittyjä ja halveksittuja ihmisiä. 

 

Fariseukset eivät edes puhuneet publikaanien kanssa, sillä ajattelivat, ettei niin huonojen kanssa voi edes olla ja he 

kutsuivat niitä syntisiksi. (isoille: onko tänä päivänä fariseuksia? entä publikaaneja?) 

 

2. Kuva  

Molemmat kuitenkin menivät temppeliin rukoilemaan (temppeli?) Fariseus pysyi niin kaukana publikaanista kuin 

vain voi. Hän ei halunnut olla lähelläkään niin syntisiä ihmistä. Hän käytöksellään jo viittasi olevansa toisia parempi. 

Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili: Luuk. 18:11 (näkyviin, ääneen) (isot lukee myös jakeen 12) 

Mistä hän kiitti? – ettei ole sellainen kuin muut ihmiset, eli kertoi olevansa parempi kuin muut. (rakkaudellista?) 

 

(isot: Mitä tarkoittaa paasto? - Ei syö ruokaa, keskittyy rukoukseen ja Jumalan kanssa olemiseen. Kun fariseukset 

paastosivat, he rukoilivat pitkiä rukouksia ja niin että kaikki varmasti näkivät ja kuulivat heidät, kuinka hyviä ja pyhiä 

he olivat.  

Entä kymmenykset?  - Jumala kehottaa antamaan kymmenesosan tuloista Jumalalle. Esim. kun tekee työtä, niin siitä 

saa palkan, niin Jumala kehottaa, että siitä kymmenesosa annetaan hänelle. Esim. johonkin työhön, missä kerrotaan 

Jeesuksesta ja autetaan ihmisiä, esim. lähetystyöhön. Paljonko on kymmenesosa? Jos sulla on 10 €, niin paljonko 

siitä on kymmenesosa? Se on 1€. Jumala siunaa sen, mitä antaa Jumalalle, Jumala antaa sen monin kerroin takaisin, 

mutta ei välttämättä rahana, vaan jonain muuna hyvänä asiana elämässä.) 

 

Fariseus luettele asioita, joita hän teki. Vaikka ne olivat hyviä, hänen sydämensä ja mielensä oli täynnä häntä itseään. 

Hän puhui siitä, miten hyvä hän on, ja mitä kaikkea hyvää hän tekee ja kuinka hän tottelee Jumalaa. Hän ei ole rosvo 

tai huijari, hän ei ole niin kuin tuo publikaani tuossa vieressä. Hän oli ylpeä omasta elämästään ja ajatteli, että hän 

jos kuka kelpaa Jumalalle.  Iloitseeko Jumala siitä, että sinä kehut itseäsi ja väheksyt toisia? Mietin, että oliko fari-

seuksella edes halua kuulla, mitä Jumala hänelle puhuisi, kun hänen rukouksensa oli vain ylpeää itsensä kehu-

mista.  
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Raamattu ei suoraan tässä kohti kerro, mutta toisaalta Raamatusta tiedämme, että Jumala näkee kaiken, joten hän 

näki fariseuksen sydämessä varmasti monia, monia syntejä, jotka tahrasivat fariseuksen elämää. Kuten mitä? Ainakin 

ylpeyttä, itsekkyyttä, vihaa, ahneutta, epäystävällisyyttä. Toisten väheksyntää. Mutta hän ei itse nähnyt niitä. 

   

3. Kuva  

Publikaani ei sen sijaan tohtinut temppelissä liittyä muiden seuraan, vaan jäi taakse. Eikä hän tohtinut edes kohottaa 

kasvojaan. Ehkä hän pelkäsi toisia ihmisiä, häpesi itseään, mutta hän kaipasi yhteyteen Jumalan kanssa ja se sai hä-

net tulemaan rukoilemaan. Mitäs publikaani rukoili? - Luuk. 18:13 (isot lukee Raamatusta, pienille näkyviin pelkkä 

”Jumala, ole minulle syntisille armollinen”) Hänellä oli vain yksi asia sanottavana itsestään, ole mulle armollinen. 

 

Mitä tarkoittaa olla armollinen? Armo on ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Eli rakastaa vaikka toinen ei 

ole millään tavoin ansainnut sitä rakkautta ja ystävällisyyttä. Publikaani siis rukoili, että Jumala, minä olen syntinen, 

anna mulle anteeksi, vaikka minä en ansaitsekaan sitä. Anna anteeksi, vaikka oon näin syntinen. Hän tunnusti tarvit-

sevansa Jeesusta.  

Onko helppo myöntää, että ei oo hyvä jossain?  Eikös ois paljon kivampaa sanoa, että mä oon niin hyvä matikassa 

ja mä oon niin hyvä pelaa sählyä? Se vaati nöyryyttä, että pystyy tunnustamaan, että en mä nyt niin hyvä ihan kai-

kessa olekaan. Onkos helppo myöntää, että epäonnistuin? Ei. Sekin vaatii nöyryyttä, että tunnustaa olevansa synti-

nen, tehneensä väärin, ja tarvitsevansa Jeesusta. 

 

Mikäs on sun asenne ja sydämen tila Jumalan edessä? Jos olemme rehellisiä, olemme Jumalan edessä usein kuin tuo 

fariseus, vaikka meidän tulisi olla kuin tuo publikaani. Keskitymme itseemme ja kuvittelemme olevamme hyviä ihmi-

siä, vaikka ei meillä ole tuotavana Jumalalle mitään hyvää, millä voisimme ansaita Jumalan rakkauden. Jumalan 

edessä voimme sanoa vain, että Jumala ole minulle armollinen.  Mutta mikä parasta, sinä saat tulla just sellaisena 

Jumalan luo ja hän rakastaa sua ehdoitta. Rakastaa, kun oot mokannut tai epäonnistunut tai vaikka olet kaikkien 

muiden hylkäämä ja kiusaama. 

 

4. Kuva 

Kun molemmat olivat rukoilleet rukouksensa, mitä Jeesus heistä kertoo? Luuk. 18:14 

Mitä tarkoittaa vanhurskas? Jumalalle kelpaava. Miten voi tulla vanhurskaaksi? Kun Jeesus saa antaa kaikki synnit 

anteeksi, puhdistaa kaikesta vääryydestä, silloin ihmisestä tulee vanhurskas, pelastettu. Jumala näkee sinussa Jee-

suksen puhtauden, eikä niitä syntejä mitä sinussa on. Tämä publikaani sai kaiken anteeksi, ja vaikka hän vielä tulikin 

tekemään monia, monia syntejä, kun hän turvasi Jeesukseen, eikä Jumala niitä syntejä enää muistele. Kun hän lähti 

temppelistä, hän oli vapaa ja varmasti iloinen. Hänen elämänsä oli muuttunut. Hän kulki Jeesuksen kanssa. Ihmisten 

mielestä kelvoton korotettiin Jumalan lapseksi. Hän sai anteeksi, paikan taivaassa ja kaiken, mitä Jeesus antaa.  

Toisin kuin fariseus, jonka elämä jatkui itsekkäänä, ilman Jeesusta. Vaikka pelastus oli samanlailla hänellekin tarjolla, 

mutta hän ei nöyrtynyt sitä vastaanottamaan. Ei nöyrtynyt tunnustamaan, että hänkin tarvitsee saada anteeksi. 

KUTSU! 

5. kuva 

Seuraavaksi kerrotaan, kuinka Jeesuksen luo tuotiin pieniä lapsia, mutta opetuslapset moittivat tuojia. Kenties sanoi-

vat, että ei älkää tuoko lapsia tänne, ne ovat vaan häiriöksi, Jeesus kuuluu meille aikuisille vaan. Lapsia pidettiin tuo-

hon aikaan vähäarvoisempina kuin aikuisia. Mutta miten Jeesus suhtautui lapsiin?  

 

6. Kuva 

Luuk. 18:16-17 (isot lukee Raamatuistaan)  

Jeesus itse kutsui heitä luokseen, ja sanoi, ettei kukaan saa estää kenenkään lapsen pääsemistä hänen luokseen. Sitä 

paitsi Jeesus otti lapsen esimerkiksi. Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Se ei merkitse sitä, että lapset olisivat 

luonnostaan pelastettuja, matkalla taivaaseen. Ei lapsetkin tarvitsevat Jeesusta. Jeesus sanoo, että meidän tulee olla 

lapsenkaltaisesti täysin riippuvaisia hänestä, jotta voimme pelastua ja päästä Taivaaseen. Samalla tavalla kuin 

pieni lapsi on koko ajan riippuvainen äidistään, joka hänet ruokkii ja vaatettaa ja kaikin puolin pitää huolen. Jumalan 

matematiikka on erilaista kuin meidän. Me ajattelemme, että meidän pitäisi itse olla parempia, ja yritetään hankkia 

ihmisten arvostus. Mutta Jeesus opettaa, että meidän on nöyrryttävä pienen lapsen kaltaiseksi, jolla ei ole oikeutta 
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vaatia itselleen erityisasemaa; meidän on nöyrryttävä olemaan ihmisten silmissä vähäarvoinen, mutta täysin Jeesuk-

sesta riippuvainen, ja silloin arvokasta arvokkaampi. Hän, jolla ei ole itsessään mitään annettavaa muille, tarvitsee 

kaikkein eniten Jeesusta. Miten Jeesus suhtautuu sinuun? 

 

Tiit. 3:5a > Hän rakastaa sinua! Sinä olet pelastettu Jeesuksen rakkauden tähden, kun uskot häneen, sinun hyvät te-

kosi ei liity siihen mitenkään. Ei ole myöskään kyse iästä, ei asemasta, ei viisaudesta, ei ansioista. Meillä ei oo syytä 

sanoa itsellemme eikä kenellekään toiselle, että sä et kelpaa Jeesukselle. Tänäänkin, jokainen meistä saa uskoa, että 

Jeesuksen tähden minä kelpaan ja sinä kelpaat. Se on armoa, Jumalan rakkautta sua ja mua kohtaan! 
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Valitse lauseelle oikea jatko…  

 
1. Jeesus kertoi kertomuksen ihmisille, 

jotka olivat varmoja, että he ovat... 

a. syntisiä ihmisiä 

b. hyviä ihmisiä 

c. pieniä ihmisiä 

d. suomalaisia 

 

2. Kertomuksen fariseus ja publikaani meni-

vät... 

a. taivaaseen 

b. laivalle 

c. temppeliin 

d. kouluun 

 

3. Fariseus on… 

a. uskonnollinen johtaja 

b. veronkerääjä 

c. kanttori 

d. näyttelijä 

 

4. Publikaani on… 

a. pappi 

b. opettaja 

c. veronkerääjä 

d. näyttelijä 

 

5. Fariseus kiitti Jumalaa … 

a. publikaanista 

b. ettei ole sellainen kuin toiset ihmi-

set 

c. syntien anteeksisaamisesta.  

d. elämästä 

 

6. Publikaani rukoili: … 

a. siunaa Jeesus fariseusta 

b. kiitos kun en ole niin kuin fariseus 

c. ole minulle syntiselle armollinen 

d. kiitos, kun olen hyvä ihminen 

 

 

 

 

 

 

 

7. Publikaani sai … 

a. syntinsä anteeksi 

b. lottovoiton 

c. fariseuksen ystäväkseen 

d. rahaa 

 

8. Armo tarkoittaa … 

a. aurinkoisen raikasta ja maittavaa 

omenaa 

b. ansaittua rakkautta mahtaville oli-

oille 

c. ansaitsematonta rakkautta minun-

kin osakseni 

d. ansaittua rohkeutta maailman on-

nekkaille 

 

9. Sinä saat syntisi anteeksi ja pelastut… 

a. olemalla riittävän hyvä 

b. käymällä säännöllisesti kirkossa 

c. halveksimalla toisia ihmisiä 

d. uskomalla Jeesukseen 

 

10. Jeesus kutsuu luokseen… 

a. vain aikuisia 

b. vain viisaita ja hyviä ihmisiä 

c. jokaista ihmistä 

d. vain lapsia 

 

11. Hän pelasti meidät ei meidän hurskaiden 

tekojemme tähden, vaan ... 

a. pelkästä armosta 

b. myös meidän hyvien sanojemme 

tähden 

c. meidän rukoustemme tähden 

d. koska hän on pakko pelastaa 
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Essi ja Elmeri         
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Essi, joko mä kerroin sulle, että kävin viime sunnuntaina kirkossa? 

Essi: No, et oo kertonut. Tapahtuko siellä jotain erityistä? 

Elmeri: Todellakin tapahtu! Se oli ihan normaali jumalanpalvelus ja mäkin laitoin siistit vaat-

teet päälle, kun halusin silla laillakin kunnioittaa Jumalaa ja käyttäydyin tosi siististi ja hil-

jaa. Halusin näyttää, että olen kunnon kansalainen. 

Essi: Oho, sähän oot oot fiksu jätkä! Ja se kuulostaa aika erityiseltä, mutta tapah-

tuiko siellä jotain vielä erityisempää? 

Elmeri: No, kun pappi oli pitänyt erinomaisen puheensa, me laulettiin virttä, missä sano-

taan, että Jeesus sä ainoa, heikkojen auttaja… Just silloin yks mies pomppas penkistä 

pystyyn. Sillä oli likaset vaatteet ja reikiäkin oli sen paidassa. 

Essi: Eikä? Kuinka se kehtas tulla likaisissa vaatteissa? 

Elmeri: Eikä siinä vielä kaikki. Se ei ollut käynyt suihkussakaan varmaan moneen viikkoon. 

Sellainen löyhkä levisi kaikkialle…  

Essi: Sä pitelit varmaan nenästäs kiinni? 

Elmeri: Joo, todellakin. En haluaisi olla sen miehen kanssa missään tekemisissä. Mut aat-

tele se mies itki tosi kovaa ja se lähti konttaamaan kohti alttari, ihan niin kuin joku vauva.  

Essi: Täh, iso mies konttasi! Ei voi olla totta! 

Elmeri: Mua hävetti sen puolesta. Sit kun se pääsi alttarille se vaan huusi isoon ääneen: 

"Jeesus, auta, Jeesus, auta!"  

Essi: Menikö pappi sen luo? 

Elmeri: Joo ja laittoi käden sen miehen harteille ja alkoi rukoilla sen kanssa. Pappi sano 

meille muillekin, että jos joku tahtoo rukoilla, voi tulla sinne myös ja että jumalanpalvelus 

jatkuukin nyt sillä tavalla...ihan toisin kun oli suunniteltu. 

Essi: Oho! Siinähän meni koko jumalanpalveluksen loppu ihan mönkään, yhden mie-

hen takia. 

Elmeri: Just niin! Meinasin suuttua, kun olisin halunnut rauhassa palvella Jumalaa ja sit se 

mies tuolla tavoin häiritsi. Mitäköhän Jeesus olis tehny, jos se olis ollu siellä paikalla? 

Essi: Olis varmaan kyllä huomauttanut, että kirkossa kuuluu käyttäytyä silleen fik-

susti ja rauhallisesti, niin kuin hyvät ihmiset. 

Elmeri: Mut kuule, meiän pitää nyt ite olla hiljaa, kun alkaa toi raamattuopetus. Eihän me 

haluta olla niin kuin se häirikkömies siellä kirkossa! 
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Essi ja Elmeri        
- Opetuksen jälkeen 

 
Essi: Mulla on aika hämmentynyt olo! 

Elmeri: Veit sanat suustani. Jotenkin mun tuli huono olo sen Raamattuopetuksen ai-

kana...sellainen syyllinen olo. 

Essi: Musta tuntuu vähän samalta. Suoraan sanottuna kuule, musta tuntuu, että mä 

oon niin kuin se fariseus...ja ihan pakko sanoo, että fariseus taidat olla sinäkin. 

Elmeri: Niinpä, Mähän paasasin sulle, miten kauhean väärin se ryysyinen mies kirkossa 

käyttäytyi ja pilas kaiken. Mut sehän oli ihan niin kuin se kertomuksen publikaani. Ja siinä 

kertomuksessa just se publikaani oli Jumalalle mieleinen. 

Essi: Ja fariseus taas oli kaukana Jumalasta. Se vaan aatteli itse olevansa erinomai-

nen. 

Elmeri: Ihan niin kuin mä. Siistit vaatteet, hillitty käytös ja ajattelin vain itseäni...Voi ei! 

Essi: Musta tuntuu, että Jeesus halus puhua meille ton opetuksen kautta, että me 

huomattais olevamme väärässä. Mä opin, että ihmistä ei koskaan saa tuomita ulko-

näön, käytöksen, iän tai muun sellaisen perusteella. Jumala näkee sydämeen. 

Elmeri: Meidän sydämemme oli täynnä itsekkyyttä ja me aateltiin olevamme parempia ja 

että meillä sen takia oli oikeus arvostella tuota miestä. Mutta sen miehen sydän taas ikävöi 

Jeesusta ja kaipas Hänen apuaan. 

Essi: Voi, Jeesus, armahda meitä! Kiitos, että rakastat meitä kaikenlaisia ja kiitos, 

että annat meillekin meidän syntimme anteeksi. Ja auta meitä rakastamaan toisi-

amme, niin kuin sä rakastat meitä.  

Elmeri: Aamen sanon minä! Rukoilen myös, että voisin ymmärtää sen, että jokainen meistä 

on yhtä rakas Jeesukselle, eikä kukaan oo toistaan parempi. Ihan samalla viivalla ollaan.  

Essi: Ja Jeesus kutsuu luokseen lapsia ja aikuisia, köyhiä ja rikkaita, sairaita ja ter-

veitä, ihan kaikenlaisia ihmisiä.  

Elmeri: Eikä kukaan voi omilla teoillaan ansaita Jeesuksen rakkautta ja anteeksiantamusta, 

se on armoa, eli ansaitsematonta rakkautta meitä kohtaan.  

Essi: Just näin! Tänäänkin saan tunnustaa, että minä tarvitsen Jeesusta ja iloita 

siitä, että kelpaan hänelle tällaisena kuin olen.  

Elmeri: Jes! Kiitos Jeesukselle hänen rakkaudestaan!  

 
 

 


