Mt 5:21-26 (suhtlemine ja suhtumine)
“Te olete kuulnud, et muistsetele põlvedele on öeldud: Sa ei tohi tappa! Ja igaüks, kes tapab, peab
minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla,
kes aga oma vennale ütleb: ‘Tola!’, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: ‘Sina jäle!’, peab
minema tulepõrgusse. Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on
midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja
too oma and! Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei
annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidaks vangi! Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei
pääse sealt enne välja kui oled tagasi maksnud viimsegi veeringu.”
Jeesuse sõnad viivad tähelepanu inimese sisemusse. Jumalariigi eetikas ei piisa ainult välisest vormist,
oluline on ka sisemine muutus, sest inimese seest ehk südamest lähtub kurjus (Mk 7:21). Jeesuse elu ja
tegevus keskendub suures osas vooruseetikale (milline inimene peab olema, et käituda eetiliselt?).
Vaadeldavas tekstis rõhutab Jeesus samuti inimese sisemise karakteri olulisust, et käituda inimsuhetes
õigesti.
Teksti keskne temaatika on konflikt ja kuidas neid vältida/lahendada.
Mt 5:21-22. Jeesus loob dekaloogi kuuenda käsu ja südames teise vastu viha tundmise vahel seose.
●

“Tola” kreeka keeles rhaka- kirjeldab kedagi, kes on kasutu ja täiesti ebavajalik. Jumal soovib, et
me ei vaatleks inimesi tühistena, vaid näeksime neis väärtust.

●

“Sina jäle” kreeka keeles moros- kirjeldab kedagi, kellel puudub teadmine ja korralik taju

reaalsuse jaoks (käitub “ajuta” või siis mõtlemata). See teksti ei tähenda, et teadmatus on patt,
vaid, et keegi, kes vihahoos oma vennale nõnda ütleb on Jumala ees väärt ranget kohtumõistmist.
Hoides viha enda sees teiste inimeste vastu rikub see suhet Jumalaga ja teiste inimestega. Jumala
soov on, et inimesed üksteist austaksid ja armastaksid.
Mt 5:23-24. Suhted tuleb korras hoida, kuna suhted mõjutavad suhet Jumalaga.
●

Ohvriand toodi Jumalale- kui aga elus on suhteid, mis vajavad parandamist, siis tuleb need
eelenvalt korda seada.

Mt 5:25-26. Konfliktis olles tuleb vastasega nõustuda. Kui inimene on valesti käitunud ja ta on seetõttu
konfliktis teisega, siis esmane impulss on vähendada endapoolset kahju. Kuid Jeesuse sõnade alusel ei
tohi olukorda vähendada, vaid tuleb nõustuda täielikult kui on tehtud vale tegu.
●

Kui oled valesti käitunud, siis nõustu sellega, ära vähenda oma väärtegu.

●

“Veering” kreeka keeles kodrantes oli kõige väiksem rahaühik. Karistus on suurem ja täielik, kui
proovida ennast õigustada (salm 26).

Kristlase elu ei saa olla ennast õigustav. Patu tõttu tulevad vead sisse, kuid neid vigu ei tohi varjada,
nende eest tuleb vastutus võtta ja neid vigu tuleb ausalt ja alandlikult tunnistada. Seda tehes on Jeesuse
sõnade alusel suhted tervemad ja konflikte vähem.
Küsimused aruteluks:
1. Milliste inimeste vastu oled sa oma elus viha tundnud ja kuidas on see sind mõjutanud?
2. Kirjelda mõnda suhet, mida sa oled pidanud parandama mingi konflikti või muu põhjuse tõttu?
3. Kas sinu elus on olnud olukordi, kus oled pidanud ausalt oma viga tunnistama? Kas sa tegid seda?
Miks või miks mitte?

