
”Te olette”

Matt.5:13 sanotaan: ”Te olette maan suola”
Tulemme kysymykseen, ketkä te?

Vastaamme Jumalan sanalla. Siinä edellä Jeesus sanoo, millaiset ihmiset ovat 
maan suola. Siinä Hän luettelee eri hengellisessä tilassa olevia ihmisiä.

Vapaasti käännettynä:
Te hengellisesti köyhät…
Te murheelliset…
Te hiljaiset…
Te, jotka janoatte ja isoatte vanhurskautta…
Te laupiaat…
Te puhdassydämiset…
Te rauhantekijät ja…
Te, joita vanhurskauden tähden vainotaan ja vielä…
Te, joista ihmiset puhuvat kaikkea pahaa…

1) ”Te olette maan suola”. Miksi näin, kysymme? Eikö juuri siksi, että juuri 
te,eli uskovat, olette saaneet Jeesukselta sellaisen sydämen, jossa murehditaan 
syntejä ja janotaan Kristuksen hankkimaa vanhurskautta. Häneltä on myös saatu 
puhdas sydän ja Jeesus on tehnyt Teistä todellisia rauhan tekijöitä, rauhan 
rakentajia.
Hän on vaikuttanut myöskin oikeaa sydämen hiljaisuutta ja hengellistä 
köyhyyttä. Itsellänne/mme ei ole mitään puhtautta ja pyhyyttä. Kaikki on 
lahjaa…

Juuri tällaisista ihmisistä on tullut parantavia suolarakeita tähän pahaan 
maailmaan.

Tällaiset,  uskon ihmiset pitivät ja pitävät tänäkin päivänä vanhurskautta 
voimassa, kuten (Heb.11:33-34) siitä kertoo. Siellä kirjoitetaan niistä, jotka 
uskossa vaelsivat: 
He ”uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat  
kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen  
voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat  
väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.”

Ihmeellisen suolaista porukkaa. Eikö vain? Tällaiseen uskon asuun myös 
Efesolaiskirjeen (6.luku) Jeesuksen omia ohjaa. Siellä kehotetaan vahvistumaan 
Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa ja pukemaan ylle Jumalan koko sota-
asu. Ei vajaata asua, vaan ihan kokonainen sota-asu…Voitte lukea vaikka 
kotona, millainen varustus se koko sota-asu on.



Ne, jotka ovat uskon kautta yhdistetty Jeesukseen Kristukseen kantavat 
elämässään teoillaan ja puheillaan Kristusta tämän maailman parantavaksi 
suolaksi. He ovat oikeita vaikuttajia.

Näin uskovat tekevät maailmasta inhimillisemmän,  elettävämmän, paremman 
makuisen eli sellaisen, jossa uskon lisäksi toivo kantaa vaikeissakin elämän 
tilanteissa. Samoin kuin suolakin tekee ruuasta maistuvamman. He kulkevat 
tukevasti jalat tässä maassa, mutta sydän taivaassa. Heillä on taivastoivo.
Jumalan armo ja Sana, sekä Pyhä Henki, saavat sen aikaan ihmissydämessä.

2) ” Te olette maailman valkeus.” (Matt.5:14), sanoo Jeesus. Jälleen tämä sama 
ajatus: ”Te olette.”
”Te olette maailman valkeus.” Me kristityt tiedämme, ettei meistä itsestämme 
lähde taivaallista valoa, vaan se tulee Jumalasta, Jeesuksen ja Hänen Sanansa ja 
Pyhän Hengen kautta. Hyvät teot ja todistukset Herrasta ovat Hengen hedelmää 
meissä ja meidän kauttamme.

Johannes Kastajastakin sanotaan (Joh.1:6): ”Oli mies Jumalan lähettämä; 
hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta,  
että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. 
Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.”

Johanneksen tehtävä oli kirkastaa ja todistaa puheillaan sekä elämällään 
Jeesusta. Kun hän näkee Jeesuksen tulevan tykönsä, niin hän todistaa ja julistaa: 
”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.”

Hänen silmiensä edessä on varmaankin ollut profeetta Jesajan profetia luvusta 
(53), jossa kerrotaan tästä Jumalan Karitsasta:
”Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti  
keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti  
päällensä…
hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain  
tekojemme tähden. 
Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa  
kautta me olemme paratut.”

Näin profeetta Jesaja, samoin kuin Johannes Kastajakin, loisti Kristus-valoa.
Näin meillekin sanotaan: ”Te olette maailman valkeus.” Toisin sanoen. Kun me 
olemme Kristuksessa, niin se Kristus-valo loistaa meistä, samoin kuin kaupunki, 
joka on rakennettu vuorelle, ei voi olla piilossa. Se varmasti näkyy maisemasta 
katsojien silmiin. Tai sitten se lampun valo, joka loistaa sytytetystä lampusta. Se 
valaisee itsestään sitä valoa, mikä siinä on. Ei sen lampun tarvitse puristaa sitä 
valoa, vaan sen saa aikaan öljylampussa sytytetty ja loistava öljyinen sydän. 



Näin uskovassakin uskon valo näkyy. Sen saa aikaan Pyhä Henki, joka on tullut 
asumaan uskovan sydämeen. Toiseksi se valo on Sanan valoa, mutta samalla 
Kristus-valoa. Se on siis evankeliumin Sanan tuomaa valoa ihmisen sydämessä.
Tästä samasta asiasta Matteuksen evankeliumin vuorisaarna jatkaa: (Lue jatko 
Matt.5:14-16.)

Näin kristittyä verrataan ylhäällä olevaan kaupunkiin, joka näkyy, sekä 
sytytettyyn lamppuun, jonka valo myöskin näkyy. Uskon valoakaan ihminen ei 
voi piilottaa. Sekin näkyy silloin kun uskon valo on syttynyt ihmisen sydämeen. 
Siksi voidaan sanoa, niin kuin Jeesus sanoo: ”Te olette maailman valkeus.”

(Joh.8:12) Jeesus antaa ymmärtää, että hän on se valo, josta mekin saamme 
elämän valoa. Hän sanoo: ”Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se  
ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus.”

Ihmisestä todellakin näkee, mitä valoa hän kantaa. Tämän valon saa aikaan 
meissä Jumalan sana ja Pyhä Henki.  Opetuslapsitakin sanottiin, että heidät 
havaittiin niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Jeesus valo oli tarttunut 
heihin, vaikka he eivät vielä olleet saaneet Pyhää Henkeä. Sana oli tehnyt 
työtään heissä.

Ja kun diakoni Stefanus oli tuomioistuimen edessä Jumalan sanan todistuksen 
tähden, niin hänen kasvonsa olivat heidän silmissään niin kuin enkelin kasvot. 
Tästä kertoo (Ap.t.6:15). Jumala puki heikon todistajansa omalla kirkkaudellaan.

Tähän liittyen otan vielä yhden kohdan Filippiläiskirjeestä. Siellä apostoli 
Paavali kirjoittaa uskoville (Fil.2:15-16) seuraavasti: 
”että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset  
kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin  
tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa…”

Jumalan sanan esillä pitäminen tuo sitä kaivattua valoa, mitä me pimeydessä 
vaeltavat ihmiset tarvitsemme…

3) Tähän liittyen on hyvä ottaa vielä kolmanneksi (1Piet.2:9-10). Siinä 
kirjoitaan: ”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,  
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut  
teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 
te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen  
ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut.”Jälleen nuo sanat: ”Te 
olette.”
(1)Ensiksi: Te olette, valittu suku…
(2)Toiseksi: Te olette, kuninkaallinen papisto…
(3)Kolmanneksi: Te olette, pyhä heimo…
(4)Neljänneksi: Te olette, omaisuuskansa…



Ja koska näin laadukasta porukkaa olette/olemme Kristuksen ansion tähden ja 
Kristuksessa, niin te julistatte/julistamme Jumalan jaloja tekoja. Kuulemme 
ikään kuin apostolin sanovan: te jotka Jumala  on pimeydestä kutsunut 
ihmeelliseen valkeuteensa - teidän tehtävä on viedä armon ihanaa sanaa 
eteenpäin aina maan ääriin asti. ”te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt  
olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette  
armahdetut.”…
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