Mt 5:13-16 (sissejuhatus)
“Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba
enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda
märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et
selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid
nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.”
Mäejutluse terviklik sisu keskendub käitumisele ehk eetikale elu erinevates valdkondades. Salmid
13-16 kirjeldavad selle käitumise eesmärki. Eesmärgiks on anda au Jumalale (salm 16b).
Piibel tervikuna on samuti suunatud meie eluviiside muutusele, et teistel inimestel oleks parem elada.
“Armasta oma ligimest nagu iseennast” on Uue Testamendi sõnul Jumala Seadus kokkuvõetult. Piiblis on
eetika lähtealuseks Jumal ja Jumala tahe ning Mäejutluses kirjeldab Jeesus selgesti Jumala tahet inimeste
igapäevaeludeks.
Jeesus kasutab vaadeldavas tekstiosas kahte võrdpilti uskliku elustiili jaoks- sool ja valgus.
Mt 5:13. Keskne märksõna on “sool”. Jeesuse ajal kasutati soola:
●

Säilitamiseks- kristlane oma eluviisiga mõjub ümbruskonnale säilitavalt. Tänu elustiilile on
kurjust vähem ja see levib vähem.

●

Puhastamiseks- kristlane oma eluviisiga mõjub ümbruskonnale puhastavalt. Ta eemaldab kurjust
ja kannatust oma vahetust lähedusest.

Elades elu Jumala tahte kohaselt on kristlane toimiv sool. Kui aga kristlase elu ei mõjuta tema
ümbruskonda ja suhteid, siis on ta otsekui lääge sool, mis ei toimi ja seepärast ka ei kõlba kasutamiseks.
Mt 5:14. Keskne märksõna on “valgus”. Valgus:
●

Eemaldab pimedust- kristlase eluviis eemaldab kurjust tema vahetus läheduses.

●

Toob välja peidetu- kristlase eluviis paljastab teiste inimeste sees olevat kurja.

●

On suunanäitaja- kristlase elu näitab suunda tõe (Jeesuse) poole.

Valgust on näha ja tunda, seepärast on ka maailmale näha kristlaste elu ja tegevus. Valguse all
mõeldakse primaarselt häid tegusid, mis suunavad inimesi vaatama sügavamalt Jumala peale. Kui

kristlane on soolaks ja valguseks (käitub ja elab Jumala tahte järgi), siis on see näha ümbritsevale
maailmale ja inimestel on suurem võimalus jõuda Jumala juurde.
Küsimused aruteluks:
1. Kuidas olla soolaks ja valguseks oma igapäevatöös?
2. Kas ja kui paljud lähedased/tuttavad teavad, et oled kristlane?
3. Kas tunned, et oled olnud piisavalt sool ja valgus? Kui ei, siis miks?

