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Mitä kertomuksella tarkoitetaan? Evankeliumiteksti on mielestäni hieman hämmentävä.
Evankeliumissa mainittua temppeliveroa ei pidä sekoittaa Rooman keisarin keräämään
veroon. Nämä verot menivät aivan eri taholle ja eri käyttöön. Temppeliveroa kerättiin
ainoastaan juutalaisilta temppelin hyväksi muun muassa jumalanpalveluskuluihin. Rooman
keisari taas keräsi veroja valloittamiltaan alueilta omaksi hyödykseen ja muun muassa
armeijan ylläpitämiseen. Temppelivero perustui Mooseksen lain tietynlaiseen tulkintaan,
mutta veron sitovuudesta oli erimielisyyksiä. Toiset olivat sitä mieltä, että temppelille
annettavien maksujen ja lahjoitusten tuli olla vapaaehtoisia ja kieltäytyivät siksi
maksamasta veroa, tosin evankeliumiteksti antaisi ymmärtää, että niitä paheksuttiin, jotka
jättivät veron maksamatta. Maksamisesta kieltäytyminen voitiin tulkita temppelin
halveksimisena ja jopa Mooseksen lain rikkomisena.
”Mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta
lapsiltaan vai vierailta?” ”Vierailta”, vastasi Pietari. Mitä Jeesus tarkoittaa tällä? Lapsilla
hyvin todennäköisesti viitataan biologisiin lapsiin ja vierailla taas alaisiin ja tavallisiin
kansalaisiin. Eihän ollut ollenkaan epätavallista, etteivät prinssit ja kuninkaiden pojat
maksaneet veroa vaan ennemminkin pääsivät nauttimaan isälle maksetuista rahoista.
Näin ollen olisi loogista, että Jeesus Jumalan Poikana todella oli sen Jumalan lapsi, jonka
temppelille veroa maksettiin ja siksi vapaa maksamasta. Tosin teksti jättää hieman
epäselväksi, ulottuiko tämä vapaus verosta myös Pietariin, Jeesukseen seuraajaan.
Jeesus ei ollut vielä julkisesti julistanut olevansa Jumalan poika eikä hänen näin ollen ollut
järkevää kieltäytyä maksusta. Jos hän olisi sen tässä tilanteessa tuonut ilmi, se olisi
aiheuttanut riitaa ja eripuraa ja hänen sanomaansa olisi todennäköisesti vääristelty.
Jeesus halusi siis elää sovussa ja rakentaa rauhaa ympäröivän yhteiskunnan ja sen
juutalaisuuden kanssa, jonka sisällä varhaiset kristitytkin elivät. Hänen omienkaan
sanojensa mukaan hän ei ollut tullut kumoamaan Mooseksen lakia vaan täyttämään sen.
Miksi Pietarin piti kalastaa heille veroraha ihmeenomaisesti? Tämä ehkä kuvaa sitä
käytännön tilannetta, että Jeesus ja opetuslapset elivät niin vähillä varoilla Jumalan
varassa, ettei heillä ollut tarpeeksi rahaa. Heillä ei ollut rahaa veron maksamiseen, mutta
rauhan säilyttämisen ja temppelin kunnioituksen takia oli kuitenkin tärkeää maksaa. Tässä
tuleekin ilmi Jeesuksen nöyryys ja luottamus Jumalan huolenpitoon, mutta myös Hänen
valtansa ja voimansa kaikkeen elävään. Heillä ei ollut rahaa mukanaan, joten Jeesus laittoi
Pietarin kalastamaan heille yhden kalan, jonka suussa oli hopearaha. Hopearaha oli
arvoltaan juuri kahden miehen temppeliveron verran. Toisaalta Pietari oli myös
ammatiltaan kalastaja, joten ihmeestä huolimatta Pietari hankki verorahat tekemällä
ammattinsa mukaista työtä.
Jeesus maksoi temppeliveron rauhan säilyttämiseksi ja juutalaisen esivallan
kunnioittamiseksi. Joskus kristityn on myös hyvä luopua joistain oikeuksistaan rauhan
säilyttämiseksi, vaikka se ei olisikaan Jumalan tahdon kannalta välttämätöntä. Mekin
elämme oman aikamme maailmassa ja oman aikamme esivallan alaisuudessa, aivan
kuten Jeesus ja opetuslapset elivät aikanaan. Kunnioitus esivaltaa kohtaan ei tarkoita
vääryyteen alistumista tai Jumalan äänen vaimentamista, eikä Jeesuskaan niin väittänyt.
Hän osasi olla voimakastahtoinen ja kritisoi monesti kovinkin sanoin aikansa haitallisia
käytäntöjä ja tapoja. Meidän kuitenkin kannattaa käyttää harkintaa ja etsiä viisaita tapoja
asioiden parantamiseen. Monesti pystymme vaikuttamaan meille tärkeisiin asioihin,

yhteisöihin ja instituutioihin myös sisältä päin. Esimerkiksi ensi viikolla alkaa
seurakuntavaalien ennakkoäänestys ja varsinainen äänestyspäivä on 18.11. Tämä on
meille jokaiselle erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan haluamme
nähdä yhteisen kirkkomme menevän ja pääsemme vaikuttamaan päätöksentekoon sisältä
päin sekä siihen, mihin maksamaamme kirkollisveroa käytetään. Haluaisinkin rohkaista
jokaista meistä äänestämään ja rakentamaan yhteistä kirkkoamme aina parempaan
suuntaan.
Vaikka elämme tässä maailmassa, elämme myös Jumalan todellisuudessa. Meissä
saattaa herätä halu keskittyä Jumalan valtakuntaan tämän maailman kustannuksella.
Uskosta ei kuitenkaan saisi tulla pakoa tästä elämästä, vaan parasta olisi, jos löytäisimme
tasapainon näiden välillä. Jeesuskin eli osana aikansa maailmaa ja kulttuuria ja keskittyi
paljon myös tämänpuoleisiin asioihin, vaikka julistikin tulevaa Jumalan valtakuntaa. Jeesus
myös muistutti meitä: Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.
Joudumme elämään sen jännitteen kanssa, kuinka noudattaa Jumalan tahtoa arkisessa
elämässämme. Kuuliaisuuden Jumalalle tulisi nousta rakkaudesta ja kunnioituksesta
Jumalaa kohtaan, ei pakosta tai rangaistuksen pelosta. Ei ole mitenkään helppoa
noudattaa Jumalan tahtoa, mutta onneksi meillä on luotettava Jumala, joka kulkee
kanssamme ja jolta voimme rukoilla neuvoa vaikeissa tilanteissa. Saamme kulkea tällä
tiellä yhdessä ja psalmin 37 sanoin vaikka horjahtaisimmekin, emme suistu maahan, sillä
Jumala pitää meitä kädestä.

