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Pyhäkouluseurat 
 

ANNA JA TAIVAAN TIKAPUUT (E. Aaltosen kirjasta Anna kulkee enkelin kanssa lyhentänyt Riitta Yliluoma) 

*Kertomus sopii pyhäinpäivän aikaan, tai puhuttaessa muuten kuolemasta. Havainnointivälineenä tyttö- ja 
enkelinukke tai kuva tytöstä ja enkelistä. 
 
Tässä on Anna. Hän on tavallinen kuusivuotias suomalainen tyttö. Tai siis ei Anna ihan tavallinen ole. Eräänä 
päivänä hän nimittäin näki oman suojelusenkelinsä. Enkeli oli nähnyt Annan ihan joka päivä siitä lähtien kun 
Anna oli syntynyt, mutta eräänä päivänä Annakin näki enkelin. Enkeli antoi Annalle rakkauden silmälasit ja 
niiden läpi Anna nyt katselee maailmaa, ainakin silloin kun muistaa laittaa lasit nenälleen. Rakkauden 
silmälasit nenällään ja käsi enkelin kädessä Anna on kohdannut jo monta ihmistä, jotka ovat tarvinneet 
apua. Anna luuli, ettei niin pienestä kuin Anna, voi olla apua kenellekään, mutta enkeli näytti Annalle että 
voi. Enkeli sanoi, että Jeesus on niin suuri, että hän voi käyttää pieniäkin. Hän on niin suuri, että jos ei ole 
ketään, ei pientäkään, hän voi auttaa ihan ilman ketään. Ja Annan oli pakko uskoa se, vaikka ei siltä aina 
tuntuisikaan. 
 
Yhtenä päivänä enkeli pyysi Annaa mukaansa naapurin mummon talolle. Hiekan Manta asui naapurissa 
pienessä, ränsistyneessä tuvassa. Manta oli huonojalkainen, yksinäinen mummo. Naapuroston lapset 
pelkäsivät Mantaa, koska Manta oli usein pahantuulinen ja äreä. Annakin kauhistui, kun enkeli pyysi häntä 
mukaansa Mantan mökille. 
 
En minä uskalla sinne mennä, sanoi Anna 
 
Tule nyt vain, minä olen mukanasi. Onko sinulla rakkauden silmälasit nenälläsi? 
 
Mukana on, vastasi Anna ja lähti käsi enkelin kädessä naapurin mummon mökille. Anna kolkutti varovasti 
Mantan oveen. 
 
Kuka siellä mun oveani hakkaa. Tiehenne siltä kakarat, kuului kiukkuinen ääni sisältä.  
 
Mennään pois, Anna kuiskasi. 
 
Ei, mennään vain sisään, enkeli sanoi. Ja siinä he seisoivat mökin ainoassa pienessä huoneessa. Hiekan 
Manta makasi huoneen sängyssä huoneen perällä. Annaa pelotti hirveästi ja hän piti lujasti kiinni enkelin 
kädestä. 
 
Kuka sinä olet? Mitä sinä haluat? Hiekan Manta kysyi ja katsoi vihaisesti Annaa. 
 
Minä olen Anna. Tulin katsomaan, onko sinulla kaikki hyvin. Tulin kertomaan, että jokaisen ihmisen luona 
on taivaan tikapuut. Niitä pitkin pääsee taivaaseen. 
 
Älä valehtele, Hiekan Manta kivahti. 
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Anna oli vähällä suuttua, vaikka hänellä oli rakkauden silmälasit nenällään ja enkeli vierellään. Mutta enkeli 
sanoi: Älä välitä hänen sanoistaan. Katso kuinka yksinäinen, peloissaan ja onneton hän on.  
 
Anna katsoi ja näki Hiekan Mantan sydämeen. Suuttumus haihtui hetkessä ja Anna meni ihan Hiekan 
Mantan sängyn viereen. Anna sanoi: 
 
Taivaan tikapuut ovat totta. Niitä ei vain huomaa. 
 
Mitä sellaisilla rapuilla on virkaa, joita ei huomaa? Vaikka ne näkisikin, kuinkas minä vanha vaivainen 
pääsisin niitä kiipeämään? 
 
Enkelit auttavat, Anna sanoi. Se sanotaan Raamatussa. Kun se Raamatun Jaakoppi nukkui, hän näki ne 
tikapuut ja enkelit. 
 
Hiekan Mantan mökissä tuli hiirenhiljaista. Se hiljaisuus oli niin hiljaista, että jos oikein tarkkaan kuunteli, 
kuuli enkeleitten askeleet, jotka ovat kevyempiä kuin höyhen. Ja enkelin siipien havinaa. 
 
Sano Hiekan Mantalle, että Jeesus rakastaa häntä, enkeli kuiskasi Annalle. 
 
Kuule. Jeesus rakastaa sinua, Anna sanoi. 
 
Ei, ei minua. Ei minua kukaan rakasta. Hiekan Mantan kasvoilta näkyi yksinäisyys ja suru. 
 
Jeesus rakastaa jokaista ihmistä, se sanotaan raamatussa, Anna sanoi. 
 
Hiekan Manta makasi silmät suljettuna eikä sanonut mitään. Toisesta silmästä pusertui yksinäinen kyynel 
ryppyiselle poskelle. 
 
Ei minun kohdallani ole taivaan tikapuita eikä enkeleitä. Minä olen tällainen köyhä ja paha syntisäkki. 
 
Et sinä mikään säkki ole. Ja Jeesus on totta. Hän rakastaa pahojakin. Mutta nyt minun täytyy lähteä kotiin. 
 
Pane ovi kiinni perässäsi, Hiekan Manta sanoi. Hänen äänensä ei ollut vihainen.  
 
Enkeli ja anna kulkivat kotiin päin. Mutta pienessä mökissä Hiekan Manta pani vanhat särkevät sormensa 
ristiin ja pyysi, että hänkin saisi nähdä taivaan tikapuut, jos hänen kohdallaan oli sellaiset. Ja enkelit ottivat 
hänen pyyntönsä ja veivät sen Jumalan luo. Jumala itse lähetti vanhalle, yksinäiselle ja sairaalle Hiekan 
Mantalle vastauksen. Hän sai enkelin kädestä täyden, ylitsevuotavan maljan kiitollisuutta. Jeesus rakasti 
häntä. Köyhä mökki oli täynnä taivasta. 
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