
Mt 5:27-32 (seksuaalsus ja abielu)

“Te olete kuulnud, et on öeldud: Sa ei tohi abielu rikkuda! Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale

vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm ajab sind

patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui

lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiu ta maha ja heida

minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu kehal minna põrgusse.

Seaduses on öeldud: Mees, kes oma naise minema ajab, andku talle lahutuskiri! Aga mina ütlen teile:

Igaüks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest

abielurikkuja, ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikub abielu.”

Jeesus kirjeldab isegi tolleaegsetele kuulajatele abielu ja seksuaalsuse tähendust vägagi radikaalselt.

Tähelepanu on taas inimese sisemusel. Seksuaalpatt ei alga konkreetsest teost, vaid kiusatusest

südames.

Teksti keskseks teemaks on abielu (ja sellega seoses ka inimese seksuaalsus).

Mt 5:27-28. Jeesus seob dekaloogi kümnenda käsu (“Sa ei tohi himustada!”) abielurikkumise käsuga.

Kümnes käsk keelas ka ligimese naise himustamise (2Ms 20:17).

● “Himustama” kreeka keeles epithumeo. Tähendab konkreetset soovi omada eset või isikut, mis

sinu ligimesele või kellegile teisele kuulub. (Näiteks soovid endale saada oma sõbra autot, mitte

teist samasugust).

● Abielurikkumine võib toimuda ka südames, patt algab südamest (Mt 15:19). Jumala jaoks on

oluline, et meie karakter, mõtted ja soovid oleksid muudetud.

Jeesus keelab himustamise, mitte seksuaalsete tunnete tundmise.

Mt 5:29-30. Selleks, et hoida süda puhtana ja mitte langeda abielurikkumisse on oluline patuga käituda

drastiliselt. Jeesus kasutab võrdkujusid, et illustreerida abielurikkumise ränki tagajärgi.

● Läbi silmade täidab inimene oma meeli erinevagte ideede ja piltidega. Kui silme ees on liigset

seksuaalset kiusatust, siis tuleb koheselt need silmade eest eemaldada.

● Kätega pannakse tegu toime. Tuleb ennast hoida olukorras, kus ei teki võimalustki antud tegu

toime panna.



Mt 5:31-33. Jeesus räägib abielu lahutamisest. Algne luba lahutamiseks oli antud inimese südame

kanguse tõttu (Mt 19:18).

● Jeesus annab ühe loa abielu lahutamiseks- liiderdamine, kreeka keeles porneia. Porneia on

üleüldine termin seksuaalpatu jaoks. Järjepidev meeltparandamata abielurikkumine võimaldab

abielu lahutada.

● Abielurikkumist saab aga andeks paluda ja algne suhe taastada (Jh 4).

● Taasabiellumine, juhul kui eelnev lahutus ei ole olnud õigustatud, on abielurikkumine ehk patt.

Jumala loomiskorrajärgne plaan abielu jaoks on üks mee ja üks naine monogaamses abielusuhtes

surmani (1Ms 2:21-25). Inimese seksuaalsus on loodud selleks, et ennast anda ühele teisele inimesele

abielusiseselt. Seksuaalsed tunded iseeneses ei ole patuks ja halvad, kuid vastutustundetult ja Jumala

plaani väliselt neid tundeid rahuldada on patt.

Jeesus tõstab abielu kõrgele kohale. Abielu ei tohi ega saa kergekäeliselt võtta. See on oluline osa

inimelust ja seda tuleb välja elada Jumala tahte kohaselt.

Küsimused aruteluks:

1. Kui oled abielus, siis kuidas mõistad sina abielu olulisust ja tähendust?

2. Kuidas nõustaksid inimest, kes soovib oma abielu lahutada?

3. Kuidas suhtuda inimestesse, kellel on homoseksuaalsed tunded?

4. Kuidas suhtuda inimestesse, kes on lahutatud ja/või taasabiellunud?

5. Kuidas näed vallalise inimesena Jeesuse abielukäsitlust? Kas see on liiga kitsas ja raske? Või on

see hea ja üllas?


