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Muru, Miksu ja ihmeelliset tikapuut
Muru makaa vatsallaan olohuoneen pehmeällä matolla ja kolmevuotias pikkuveli Mikael
makaa hänen vieressään. Muru on oppinut lukemaan ja niin hän lukee Mikaelille,
lempinimeltään Miksulle, Lapsen Raamattua ja yhdessä he tutkivat kuvia. Eräällä sivulla
on kuva, jossa näkyy monta enkeliä ja nukkuva mies.
−Lue tämä, lue! Miksu sanoo ja katsoo tarkasti kuvaa.
Muru alkaa lukea:
− Jaakobin uni. Tämä on Jaakobin uni, Hän vielä täsmentää Miksulle.
- Jaakob lähti matkaan. Kun aurinko laski, hän otti kiven ja kävi kivi päänalusenaan
nukkumaan.
− Onpa kova tyyny, Miksu sanoo.
Muru jatkaa lukemista:
− Hän näki unta portaista. Ne nousivat maasta taivaaseen asti. Portaita pitkin kulki
enkeleitä. Jumala seisoi hänen edessään ja sanoi:
− Minä olen Herra, Abrahamin ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla makaat, anna
sinulle ja lapsillesi. Olen kanssasi ja suojelen ja autan sinua, minne ikinä menet.
– Kuule, Miksu. Vaari luki kerran aikuisten Raamatusta, että enkelit kiipeilivät alas ja
ylös tikapuita pitkin tässä Jaakobin unessa. Ne ovat hurjan pitkät tikkaat. Ajattele,
ylhäältä taivaasta alas maahan. En minä uskaltaisi kiivetä niin pitkiä tikkaita pitkin.
− Enkelit uskaltavat, Miksu sanoo.
−Enkeleillä on siivet, he voivat lentää jos meinaavat pudota.
– Niinpä voivat! Muru hoksaa.
− Tiedätkö miksi he kiipeilivät ylös ja alas?
− En tiedä, sanoo Miksu.
− Vaari sanoi, että he hakevat ihmisten rukoukset maan päältä ja vie ne taivaaseen
Taivaan Isälle ja tuovat sitten Taivaan Isän sanan ihmisille.
−Ai jaa, Miksu sanoo.
− Niin, ja enkelit suojelevat. Tässä Taivaan Isä sanoo Jaakobille:
”Olen kanssasi ja suojelen ja autan sinua. ”
Murun ja Miksun isä on tullut hiljaa kuuntelemaan että mitähän lapset oikein juttelevat. Hän kyykistyy lasten viereen ja sanoo:
− Muistatteko, miten Jeesus kertoi, että lapsilla on omat enkelit, jotka koko ajan
näkevät Taivaan Isän kasvot?
−Joo, muistan minä! Muru kiljaisee.

Isä hakee aikuisten Raamatun kirjahyllystä ja lukee:
− Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat:
"Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?" Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen
heidän keskellensä ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten
kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen
kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden
tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut.. Katsokaa, ettette
halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä
taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa.” (Matt. 18:1-5, 10)
−Te lapset, kuulkaa, olette tosi tärkeitä Taivaan Isälle! Isä sanoo ja sulkee
Raamattunsa.
− Rukoillaanpa yhdessä, hän sanoo.
He ristivät kätensä ja rukoilevat:
Kiitos rakas Taivaan Isä, että kaikki lapset ovat sinulle tosi tärkeitä. Kiitos, että
lähetät enkelit suojelemaan lapsia. Kaikilla lapsilla ei ole hyvä olla. Lähetä enkelit
heidän luokseen lohduttamaan ja hoitamaan. Kiitos, että sinä kuulet tämän
rukouksemme. Jeesuksen nimessä amen.
−AAAMEEEN, Miksu sanoo pontevasti.
− Nyt minä lähden leikkimään !
− Niin minäkin! Muru hihkaisee ja
niin he menevät peräkanaa lastenhuoneeseen.
Mitähän he mahtavat leikkiä?

