
XXIX TAVALINE PÜHAPÄEV A AASTAL

(Esimene lugemine Js45 ,1.4-6)
Lugemine prohvet Jesaja raamatust:

Nii ütleb Issand oma salvitule Küürosele, kelle paremast käest ma olen kinni 
haaranud, et alistada tema ees rahvad ja teha relvituks kuningad; avada temale 
kõik uksed, nii et ükski neist ei jääks tema ees suletuks: "Oma sulase Jaakobi 
ja oma äravalitu Iisraeli pärast ma kutsusin sind nimepidi ja andsin sulle 
aunime, ilma et sa oleksid mind tundnud. Mina olen Issand ja kedagi teist ei 
ole, ei ole ühtki Jumalat peale minu. Mina vöötasin sind, ehkki sa mind ei 
tundnud, et oleks teada hommikumaalt kuni õhtumaani, et ei ole teist peale minu, 
mina olen Issand ja kedagi teist ei ole!"
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps96 ,1.3. 4-5. 7-8. 9-10ac R:7)
R: Tunnistage Issanda au ja väge.

Laulge Issandale uus laul!
Laulge Issandale, kogu maailm!
Kuulutage rahvaste seas tema kirkusest,
kõikidele rahvastele tema imetegudest.
R:

Tõesti, Issand on suur ja kõrgeks kiidetav,
tema on kardetavam kõikidest jumalatest.
Sest kõik rahvaste jumalad ei ole jumalad,
kuid Issand on teinud taeva ja maa.
R:

Tunnistage Issandat, kõik rahvahõimud,
tunnistage Issanda au ja väge.
Tunnistage Issanda nime kirkust,
tooge ande tema õuedele.
R:

Kummardage Issandat pühas ehtes,
tema palge ees värisegu kõik maailm.
Kuulutage rahvastele: Issand on kuningas,
Tema mõistab rahvaile kohut õiguse järgi.
R:

(Teine lugemine 1Te1 ,1-5b)
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:

Paulus, Silvanus ja Timoteus - tessalooniklaste kogudusele Jumalas, meie Isas ja 
Issandas Jeesuses Kristuses: Armu teile ja rahu! Vennad, me täname Jumalat teie 
eest, nii sageli kui me palves teie peale mõtleme. Ja peame aina meeles, kuidas 
usk teid on õhutanud tegudele ja armastus sundinud nägema vaeva, ning et teie 
olete pannud oma lootuse Issanda peale. Me teame, et teie, Jumalale armsad 
vennad, olete äravalitud, sest kui me kuulutasime teie juures evangeeliumi, siis 
mitte tühja sõnaga, vaid täie kindlusega väes ja Pühas Vaimus.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Jh 14,23)

Halleluuja. Andke keisrile, mis temale kuulub,
Ja Jumalale see, mis on Jumala oma. Halleluuja.



(Evangeelium Mt22 ,15-21)
Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:

Sel ajal pidasid variserid nõu, kuidas saaksid nemad Jeesust tema sõnadest lõksu 
püüda. Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid, ühes Heroodese 
poolehoidjatega, et need ütleks: "Õpetaja, me teame, et sa räägid tõtt ja õpetad 
Jumala teed tões, ega sõltu kellestki, sest sina ei vaata inimese peale. Ütle 
nüüd meile, mida arvad sina: kas keisrile tuleb maksu maksta või ei?"
Aga Jeesus nägi läbi nende kurja kavatsuse ning ütles: "Teie silmakirjatsejad! 
Miks te mind kiusate? Näidake mulle seda raha, millega te maksu maksate!" Ja 
nemad andsid tema kätte teenari. Jeesus küsis: "Kelle pilt ja nimi sellel on?" 
Ja nemad vastasid: "Keisri." Aga tema ütles neile: "Andke siis keisrile, mis 
temale kuulub, ja Jumalale see, mis on Jumala oma."
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, mis on õige: kas elada ainult iseendale, või ainult 
teistele inimestele, või siis ainult Jumala jaoks? Kui nii küsida, siis peab 
ilmselt vastama, et päriselt ei õnnestu neid kolme ellusuhtumist üksteisest 
eraldada.

Nii kaua, kui me elame selles ihus, peame arvestama nii iseenda kui teiste 
inimeste vajadustega, hoidma oma tervist, et terves kehas oleks terve vaim, et 
meil oleks elurõõmu ja resurrsi, mida teistelegi jagada. Sest Jumalat, keda me 
ei näe, saame teenida just seeläbi, et me teeme head endale ja teistele. Kõik 
selle aga, mida me ise muuta ei saa, milles me vajame Jumala abi, peame lihtsalt 
palves tema ette kandma.
Me loeme patutunnistuse...

Jutlus

Armsad õed ja vennad, sellest ajast alates, kui tekkisid riigid, peavad nende 
kodanikud makse maksma. Nii oli see ka neil päevil, millest tänane evangeelium 
räägib. Aga kujutagem nüüd ette, kui Jeesus tuleks tänapäeval ja nõuaks 
samamoodi: näidake mulle seda raha, millega te maksu maksate! Kelle pilt on siis 
meie aja rahatähtedel? 

500 eurot. Kelle kujutise me sellelt leiame? Häh, ei olegi ühtegi inimest, 
ainult mingi sild ja büroohoone. Mida see tähendab, kas seda, et tasub 
kinnisvarasse investeerida? Või et andke bürokraatidele ja sillaehitajatele, mis 
neile kuulub? Ja seal on veel Euroopa kaart - nojah, kartograafid peavad vist ka 
oma osa saama. Lootust ei maksa siiski kaotada, meil on veel hulk teisigi 
rahatähti, ehk on kusagil ka mõni keiser peal.

200 eurot. Paraku jälle, ei ühtki keisrit, ei ühtki keisrinnat, vaid jälle üks 
sild ja üks aken. Kas peab see tähendama, et maksude maksmine on sama mõttekas 
kui raha aknast välja visata? 

100 eurot. Arvake ära, mis seal peal on? Muidugi jälle üks sild ja üks aken. Kui 
nii edasi läheb, siis tuleb küll aken lahti teha, et rahustuseks sõõm värsket 
õhku hingata. 

50 eurot. Te võite juba silmad kinni panna - ikka sild ja aken. Aga mina hakkan 
vähehaaval juba lootust kaotama, et me mõnelt rahatähtelt veel päris keisri 
pildi võiksime leida.

20 eurot. Ahaa, kirikuaken! Kirikumaks tuli euro kujundamise ajal mõnele 
Brüsseli ametnikule veel meelde! Nii et andke kirikule, mis kirikule ja 
Jumalale, mis Jumalale kuulub. 

10 eurot. Kiriku portaal - mida see tähendab? Mida siis muud: kui raha kasti 



kolksatab, hing taeva poole volksatab. 

5 eurot. Üks värav... värav, mis viib eikuhugi... Jah, tõesti, kui sul on ainult 
5 eurot, siis on see sama hea kui mitte midagi. Siis ei jää muud üle kui silla 
alla elama minna, nagu rahatähe teisel küljel lahkelt soovitatakse. 

Müntidel - Jumal tänatud! Siit leiame nüüd küll ridamisi kuningaid ja 
kuningannasid, näiteks Belgia, Luxemburgi, Hollandi ja Hispaania omadel. Ei saa 
jätta muidugi mainimata ka kolme viimast paavsti Vatikani müntidel, sest paavst 
on tõesti ainsana veel oma kiriku tõeline valitseja, kellel on ilmselt rohkem 
võimu kui kõigil tänapäeva monarhidel oma riikides kokku. Siiski on enamasti 
tegu monarhidega, kellele enam otseselt maksu ei maksta.

Kuid pangem nüüd kogu see suur rahahunnik kõrvale ning pöördugem tagasi 
jumalasõna juurde. Kas ajas Jeesus oma vastusega lihtsalt nurja variseride 
plaani teda lõksu püüda, või oli tänasel lool mingi sügavam sõnum? Sest 
tegelikult jätab Jeesuse vastus küsijad teelahkmele ega seleta, kuidas oleks 
juutide ülemad pidanud käituma. Kord oli ju Jumal ise toonud oma rahva suurte 
tunnustähtede väel välja Egiptusemaalt, vaarao orjusekojast. Niisamuti oli 
juutide õigus austada Jumalat nende endi templis saavutatud ennastsalgava 
võitlusega, mille tulemusel loobusid roomlased neile oma keisrikultust peale 
surumast. Ilma selle kättevõidetud religioosse autonoomiata poleks ka Jeesus 
saanud mööda maad käia ja oma õpetust kuulutada. Kas tuleks tema vastust 
tõlgendada nii, et antud hetkel pole juutide ülestõus roomlaste vastu mõttekas, 
vaid tuleb ära oodata impeeriumi nõrgenemine ja seni koguda jõudu, või peab ta 
silmas vaimuliku ja ilmaliku võimu põhimõttelist lahusust - see kahjuks 
vastusest ei selgu.

Kõige tõenäolisem on siiski, et Jeesus jättis kõik võimalused avatuks. Ajalugu 
on näidanud, et nii nagu kurjategijate võimuiha muudab kogu aeg oma taktikat ja 
töötab välja uusi mõjutustehnoloogiaid, samamoodi peab ka õiglusel olema oma 
strateegia, mida kuri vastane ette ei aima.

Armsad õed ja vennad, me elame nime poolest demokraatlikes riikides ja meie 
rahatähtedel ei ole enam valitsejaid, vaid hooned ja aknad - aknad, mille taga 
sepitsevad endale sobivaid seadusi anonüümsed ametnikud, keda rahvas pole 
enamasti valinud. Sellepärast peab igaüks meist tähele panema, et kuigi keisrile 
tuleb maksu maksta, võib usk Jumalasse meilt nõuda keisri väljavahetamist - 
siis, kui meid kutsutakse valimiskastide juurde. Aamen.


