
Saarna Mikkelinpäivän perhemessussa, Siilinjärvi 2018  

Matt. 18:1-8 

Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?” 
    Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: 
    ”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy 
tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen 
yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä 
vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet 
upotettaisiin meren syvyyteen. 
 
Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat 
taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.” 

 

Supersankari.  

Laitapa silmät hetkeksi kiinni ja kuvittele, millainen on supersankari? 

… 

Kysytäänpä lapsilta, miltä se mielessä ollut supersankari näytti? 

(kysele) miekka? viitta? mitä ominaisuuksia? 

Kukaan ei sanonut, että ”supersankarista tuli mieleen enkeli”.  

 

Meidän mielikuvamme enkeleistä taitaa olla aika erilainen. Me olemme ehkä tottuneet ajattelemaan, 
että enkelit ovat sellaisia siroja ja hentoja olentoina, jotka heiluvat tuulessa.  

 

Mutta mitä Raamattu kertoo meille enkeleistä?   

 

Ensinnäkin enkelit ovat Jumalan luomia niin kuin me ihmisetkin. Mutta moni asia erottaa meidät 

ihmiset enkeleistä. Enkelit eivät myöskään vietä synttäreitä, sillä ne eivät vanhene ollenkaan.  

 

Enkelit eivät myöskään voi syödä vaikkapa jätskiä, koska niiltä puuttuu maha ja itse asiassa 

enkeleillä ei ole ruumista, tätä fyysistä kehoa ollenkaan. Koska he ovat tällaisia henkiolentoja ilman 

ruumista, niin heille ei voi tulla nälkä tai jano.  

 

Raamatussa kerrotaan, että enkelit kylläkin ilmestyvät usein ihmishahmossa, he siis näyttävät 

ihmisenkaltaisilta. Ja vaikka enkeleillä ei ole sukupuolta, niin Raamatun enkelit ovat usein 

mieshahmoja. 

 



Se mikä on aika jännittävä piirre enkeleissä on se, että enkelit voivat tulla ja mennä miten haluavat. 

Henkiolentoina enkeleitä ei rajoita tämä fyysinen todellisuus. Siksi Raamatussakin usein vain 

kerrotaan, että yks kaks ”enkeli ilmestyi paikalle”. 

 

Juuri näin muuten tapahtui tuossa Vanhan Testamentin kohdassa, missä Joosualle ilmestyi yllättäen 

enkeli.  

 

Muistatko, millainen kaveri tämä enkeli olikaan? Niin, sillä oli miekka kädessään ja vaikka hän ei 

tuossa sanonut nimeään Joosualle, niin on ajateltu, että hän oli mahtava enkelipäällikkö MIKAEL.  

 

Miekka kädessään hän näytti voimakkaalta ja mahtavalta – ehkä vähän pelottavaltakin herralta. 

Ehkä vähän tämän näköiseltä kaverilta, kuin tämä kaveri tässä (näytä kuva Mikaelista). 

 

En tiedä näyttikö enkelipäällikkö Mikael tämännäköiseltä kaverilta, mutta joka tapauksessa 

kyseessä ei ollut mikään keijukainen, vaan joku, joka oli täynnä voimaa.  

 

Joosua oli itsekin peloton kaveri, kansan ja sotajoukkojen päällikkö, mutta hän tiesi ja tunsi enkelin 

edessä, ettei hän mahtaisi tälle yhtään mitään.  

 

Miksi enkelit kuvataan Raamatussa usein suurina, mahtavina ja vähän pelottavinakin? Miksi 

enkelillä on miekka kädessä? 

 

Enkeleissä näkyy Jumalan suuruus, voima ja valta. Ja varsinkin se näkyy ylienkeli Mikaelissa, joka 

muistuttaa aika lailla supersankaria miekka kädessään. 

 

Hän taistelee Jumalan puolella – hyvän puolella pahaa vastaan. Hän puolustaa oikeudenmukaisuutta 

kaikkia tuhovoimia vastaan. 

 

Onko joku muuten nähnyt poliisin? 

  

Jos olet joskus nähnyt poliisin tosi läheltä, niin ehkä olet kiinnittänyt huomiota poliisin hihassa 

olevaan kuvaan. Muistatko mikä kuva siinä on? Poliisilla on miekan kuva hihassa. Miekka poliisin 

hihassa muistuttaa siitä, että myös hän taistelee hyvän puolella, rauhan ja järjestyksen puolella…. 

 



Kaikki enkelit joista Raamattu kertoo, eivät ole yhtä mahtavia ja pelottavia kuin ylienkeli Mikael.  

 

Raamattu tuntee nimeltä kaksi muutakin enkeliä. Enkeli Gabriel ilmestyi Jeesuksen äidille Marialle 

ja kertoi Jeesuksen syntyvän. Kolmas, enkeli Rafael, on suojelusenkeli.  

 

Seuraavaksi meillä kaikilla, isoilla ja pienillä on mahdollisuus lähteä tutustumaan enkeleihin 

vanhempien kanssa mahdollisuus lähteä tutustumaan enkeleihin tarkemmin.  

 

Täällä kirkkosalissa on kolme enkeli –alttaria, joissa meille kerrotaan enkeleistä ja heidän 

tehtävistään.  

 

Mutta vielä ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin kuunnellaanpa, mitä ylienkeli Mikael sanoi 

Joosualle:  

 

”Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.” Ja Joosua teki niin. Riisutaan mekin 

Joosuan kengät jalasta, tässä pyhässä paikassa … [lähdetään liikkeelle] 

… 

Enkelien tärkein tehtävä on olla Jumalan viestin tuojina meillä ihmisille.  

Kun jotain todella tärkeää tapahtuu, niin Jumala lähettää enkelinsä kertomaan meille siitä.  

Kaksi erityistä hetkeä olivat joulu ja pääsiäinen. 

Silloin ”saarnatuoliin nousivat ihmisten sijaan enkelit”  

 

”älkää pelätkö, teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, Hän on Kristus Herra” 

 

Ja pääsiäisenä enkeli saarnasi siellä haudalla: 

 

: ”Älkää (te) pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on 
noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi.” 

 

Yhdessä enkeleiden kanssa me nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme:    


