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Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan.
Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja
uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2

K

un olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan apua. Öin ja päivin, hetki hetkeltä tuskassa kulkeva ihminen
huutaa kohti taivasta. Vastaa Jumala, vastaa jo!
Minä odotan sinua murheeni autiomaassa ilman vettä. Loppumattomat rukoukseni lävistävät koko olemukseni. ”Sieluni janoaa sinua,
ruumiini ikävöi sinua.” Raamatun ikivanha
teksti on lähellä minua ja kaikkia tämän päivän ihmisiä.
Ihmeellistä psalmeissa on se, että tuska ja ilo
ovat aivan vierekkäin ja peräkkäin. Vastausta ja
apua odottava ihminen sanookin heti: ”Pyhäkössä saan nähdä sinut, kokea sinun voimasi
ja kirkkautesi. Suurempi kuin elämä on sinun
armosi. Minun huuleni ylistävät sinua.”
Olisiko tästä ymmärrettävissä se, että kun
itse ei jaksa, Herran huoneessa, jumalanpal365

veluksessa väsynyttä kohtaa seurakunnan rukous, evankeliumin saarna, sakramentin lohdutus ja armo!
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Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaassa joka hetki katsella minun
taivaallisen Isäni kasvoja. Matt. 18:10

M

aan korvessa -laulun puhe suojelusenkelistä ei ole legendaa. Jeesus sanoo selvästi, että lapsella on enkelit. Aikuistenkin suojelusenkeleistä puhutaan. Kun palvelustyttö
Rode tapasi vankilasta vapautuneen Pietarin ja
tunnisti hänet, talon väki sanoi: ”Se on hänen
enkelinsä.” Vaikka läsnä olikin Pietari itse, oli
enkeli juuri vankilassa häntä auttanut. (Ap. t.
12:7–15.)
Vaikka mikkelinpäivänä enkeleihin liitetään
lähinnä lapset, saavat myös aikuiset turvata en-
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kelien vartioon. Jokaisella uskovalla aikuisella
on suojelusenkeli (Hepr. 1:14).
Raamattu kutsuu enkeleitä ”Herran sotajoukoiksi” (Joos. 5:14), ”taivaan joukoksi” (1.
Kun. 22:19), serafeiksi ja kerubeiksi. Nimeltä
mainitaan Raamatussa enkelit Mikael ja Gabriel sekä apokryfeissä Rafael. Kaikissa Kristuksen maanpäällisen elämän merkittävissä kohdissa oli läsnä enkeli.
Martti Luther piti tärkeänä, että opittaisiin
muistamaan rakkaita enkeleitä ja kiittämään
Jumalaa: ”Kun hän on määrännyt niin suuret
herrat käskyläisiksemme ja palvelijoiksemme.”
Aamulla ja illalla Luther kehotti rukoilemaan:
”Pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, ettei
paha vihollinen saisi minussa mitään valtaa.”
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Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan. Ilm. 21:27

K

uka pääsee taivaaseen? Tai kysykäämme
Ilmestyskirjan lopussa käytetyillä käsitteillä: kuka pääsee uuteen Jerusalemiin, ketä
koskee uusi taivas ja uusi maa?
Luultavasti ensimmäinen vastaus, joka tulee
mieleemme, kuuluu: sinne pääsee puhdas, oikein elänyt, rakkaudellinen ja totuudellinen
ihminen. Vastaus on oikea, sillä Raamattu sanoo, ettei sinne pääse mitään epäpyhää eikä
saastaista. Taivaassa ei ole syntiä eikä pahuutta,
ei vääryyttä, siellä kaikki on puhdasta ja kirkasta. Ei siellä myöskään ole itkua eikä surua.
Kaikki on hyvin ja kaikki on hyvää.
Mutta tämä synnyttää toisen kysymyksen:
kuka sitten on sellainen puhdas ja hyvä ihminen, että voi sinne päästä? Ei kukaan itsessänsä. Ei kukaan sillä perusteella. Siksi on kuul368

tava ja katsottava Ilmestyskirjan kohdan sisältämää varsinaista vastausta: taivaaseen pääsee
se, jonka nimi on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan. Tämä on sama asia kuin Ilmestyskirjan toisaalla (7:14) kertoma: taivaaseen saapuvat ihmiset ovat valkaisseet vaatteensa Karitsan
veressä. He ovat uskoneet Jeesukseen nimessä syntinsä anteeksi ja pukeutuneet lahjavanhurskauteen. Pyhyytemme on Kristuksen pyhyyttä.
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”Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun
on potkia pistintä vastaan.” Minä kysyin: ”Herra, kuka sinä olet?” Herra sanoi: ”Minä olen
Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse jaloillesi. Minä
olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja todistajakseni, kertomaan
siitä, mitä olet nähnyt ja mitä vielä olet näkevä,
kun sinulle ilmestyn. Minä pelastan sinut oman
kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän
sinut pakanain pariin.” Ap. t. 26:14–17
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