Mt 5:38-42 (kättemaks ja andmine)
“Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu! Aga mina ütlen teile: Ärge pange
vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine
ette! Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki- jäta talle ka kuub! Ja kui keegi sunnib
sind käima ühe miili, mine temaga kaks! Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes
sinult tahab laenata!”
Jeesus suunab oma järgijaid radikaalsele heldusele. Tuleb olla nii helde, et inimestel hakkab lausa
häbi. Kättemaksust tuleb samuti loobuda, sest ise teistele kätte makstes külvatakse maailma aina rohkem
viha ja valu. Kättemaks on ülimalt Jumala käes (Rm 12:19).
Mt 5:38-39. Isiklikes suhetes ei tohi otsida kättemaksu. Selle jaoks on Jumal loonud kohtusüsteemi
ühiskonda. Ühiskonnas on vastavad autoriteedid, mille eesmärk on õiglust jalule seada ja kurjust piirata.
Ülimalt on aga kättemaks Jumala käes. Isiklikes suhetes ei tohi otsida võimalusi, et oma vastasele
kätte maksta.
●

“Silm silma ja hammas hamba vastu” on põhimõte, millega Vana Seaduse järgi kohtus toimida.
See põhimõte ei kandu üle igapäevaellu igapäevastes suhetes.

●

Vastu põske löömine ei tähenda füüsilist löömist, vaid viitab solvangutele. Löömine on
solvangutega löömine ja solvangute suhtes ei tohi vastu panna.

Mt 5:40-42. Isiklikes suhetes inimestega tuleb olla äärmiselt helde. See, kes soovib sinult abi peaks
saama seda rohkem, kui ta küsis. Jumalariigi kodanik ei tohiks hoida kinni enda isiklikest õigustest, vaid
peaks loobuma nendest, et teistele rohkem anda.
●

Kui keegi sinult midagi välja nõuab, siis ole talle valmis rohkem jätma, kui ta nõuab. Vara on
maine ja kaduv ning seetõttu ei tohiks sellest meeleheitlikult kinni hoida (Mt 6:25).

Antud teksti tuleb vaadelda tähelepanelikult, sest vastasel korral võib neid kasutada õigustusena, et
teisi väärkohelda. Usklik inimene ei ole keegi, keda tuleks ära kasutada, kuna tema kõikidest heldem on.
Jeesuse sõnad on selleks, et usuinimest suunata heldemale eluviisile, kus ta annab alati natuke rohkem
kui temalt nõutakse ja ta ei hakka otsima võimalusi, et maksta kätte neile, kes temale ülekohut teinud on.

Küsimused aruteluks:
1. Mõtle ja kirjelda enda elust mõnda olukorda, kus sinule on ülekohut tehtud.
2. Kas sinu elus on olnud hetki, kus oled pidanud tegema midagi või abistama kedagi? Kas osutasid
abi rohkem kui pidi, või hoopiski vähem?
3. Kas ja kui palju sa oma varast teistele inimestel jagad? Kui sinu käest küsitakse midagi, siis kas
leiad kohe vabandusi, et mitte anda või leiad midagi, mida ikka jagada?

