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PÄÄKIRJOITUS
TEKSTI:MATLEENA IKOLA

ohjoismaiseen tasa-arvoon
ja hierarkiattomuuteen kasvaneen on vaikeaa suhtautua pyhimyksiin. Varsin
vaikeaa on ainakaan ryhtyä
palvomaan ketään. Se ei sovi kulttuuriin.
Mitä virkaa on pyhimyksillä, jos kaikki me
olemme samanarvoisia, samalta viivalta
ponnistavia?
Ja kuitenkin; miten kipeästi me tarvitsemmekaan heitä, jotka hellästi ohjailevat
meitä, elämään eksyneitä, oikeaan suuntaan?
Heitä, jotka avaavat eteemme niitä näköaloja, joita emme itse osaa nähdä.
Näköaloja, joissa Jumalan todellisuus on
läsnä.
Kun ympärilleen katsoo, voi nopeasti
nähdä, miten paljon tämä maailmamme
kaipaa ihmisiä, joissa Jumala tulee askeleen
lähemmäksi.

P
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Tämän lehden teksteissä pohditaan sitä,
kuka meistä on pyhimys. Mikä tekee pyhimyksestä pyhimyksen? Juhani Veikkola
kysyy Takapenkin turinoissaan, oliko Anna-Maija yksi heistä, joille arvonimi kuuluisi, vaikkei hän asuinkumppanina aina
pyhimykseltä tuntunutkaan. “Joku määritteli sen niin, että pyhimys on ihminen, jonka
lähellä on helpompi uskoa Jumalaan. Kyllä
Anna-Maija oli sellainen!”
Ella Luoman teksti kertoo koskettavaa
tarinaa Auschwitzin pyhimyksestä, Maximilian Kolbesta, joka ” jaksoi kuolemaansa
saakka saarnata vangeille Jumalan rakkauden sanomaa, jakaa omastaan ja lopulta
uhrautua toisten vankien puolesta.” Kolben
tarina jäi elämään, sillä vankitoveri, jonka
puolesta isä Kolbe henkensä uhrasi, lopulta
selvisi ja pääsi pois Auschwitzin julmuuksista. Hän kertoi Kolben tarinaa eteenpäin,
hämmentyneenä ja kiitollisena tämän poikkeuksellisesta teosta.

Katri Kuusikallio muistuttaa tekstissään,
kuinka jokaisessa kanonisoidussa pyhimyksessä “on ollut poikkeuksellista sitoutumista, uskollisuutta ja rohkeutta. Pyhimyksillä on ollut vahva näky siitä, mitä he ovat
elämällään tehneet ja vakaumus siitä, että
näky on Jumalalta.” Tuosta näystään ovat
pyhimykset kautta aikoin rohkeasti pitäneet kiinni, joskus kovallakin hinnalla.
Elsa Sihvolan hartausteksti taas pohtii,
onko pyhyyteen mahdollista kasvaa? Elsa
kirjoittaa Thomas Mertonin aikoinaan pureksimasta ajatuksesta; siitä, kuinka “kristityn kutsumusta on haluta tulla pyhäksi ja
luottaa, että Jumala tekee meistä juuri sitä, kunhan vain itse tahdomme ja annamme hänelle luvan. Merton sanoittaa, kuinka
“elämämme tärkein pyhityksen matka kuljetaan oman elämämme kautta, sydämemme lävitse.”
Mertonin ajatus puhututtaa. Ehkä todella on näin, että pyhyyttä kohti taitetta-

va matka kulkeekin sydäntemme luo. Ehkä vasta omaan sisimpäämme katsomalla,
omaa todellista minäämme tutkimalla ja
hyväksymällä, voimme mekin heijastaa sitä
hyvyyttä, sitä pyhyyttä, joka Jumalasta on.
Siitä palvomisesta vielä. Ehkä turhaankin tuolla sanalla on kulttuurissamme niin
negatiivinen kaiku. Sillä kyllähän me tarvitsemme suunnannäyttäjiä siihen, että
osaisimme paremmin sydäntämme tutkia.
Että osaisimme syvemmin tutustua myös
siihen pyhyyteen, joka meistä itsestämme,
kuten kaikesta elävästä, löytyy.
Tuolle matkalle me kaikki tarvitsemme
matkakumppaneita.

Kirjoittaja on tämän lehden päätoimittaja
ja tuore oppilaitospappi.
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MAAILMA TASKUUN:
USKO POIS
TEKSTI JA KUVAT: SINIKKA VUENTO

n kulunut kaksi vuorokautta
Turun terrori-iskusta. Olen
juuri tullut Lappeenrannan
satamasta Mahdollisuuksien
torilta, jossa olin marttojen
kahvilassa myymässä turvapaikanhakijoiden reseptien mukaan valmistettuja kaalipiirakoita ja tiikerikakkuja.
Näillä markkinoilla ei myyty yhdessäkään kojussa metrilakua tai muikkuja potuilla. Tarjolla oli tietoa aatteista ja järjestöistä, jotka niitä vaalivat. Se tuntui erityisen tärkeältä juuri tänään. Arvokeskustelua
toden totta tarvitaan. Turun puukotusepisodin jälkeen maahanmuuttajiin kohdistuvat epäluulot nousivat välittömästi pintaan.
Yksi jos toinenkin suomalainen puuskahti
vihaisena ”minähän arvasin” ja ”oliskohan
kannattanut ajatella ennen kuin nuokin
otettiin Suomeen” ja ”niin kuin ei omassa
maassa olisi tarpeeksi autettavia.”
Tulee yksinäinen olo. Sitä pitää raukkamaisesti suunsa kiinni, kun ei halua altistua väittelylle ihmisarvosta. Yrittää mutista, että on siinä psyykellä kuormaa, kun on
omin silmin nähnyt vanhempansa tai vel-

O

jensä surmattavan tai itse joutunut kidutettavaksi. Sitten odottaa täällä turvallisessa
Pohjolassa, onko kuitenkaan kokenut tarpeeksi vaaraa saadakseen jäädä. Siinä tilanteessa ajatus sankarikuolemasta aatteen
puolesta voi hyvinkin tulla mieleen.
Ständimme kässämartta antoi tukea.
Mitä ihmeellistä siinä on, että joku tulee
toiseen maahan parempaa elämää etsimään? Lähes jokaisen perheen historiasta
löytyy siirtolaisia, jotka pakenivat nälkää ja
kurjuutta Ruotsiin, Amerikkaan, Neuvostoliittoon. Entä meidän sodassa luovutetulta alueelta muualle Suomeen siirtyneet
pakolaisemme?
Ennen toritapahtumaa sain seurata eri
Afrikan maista, Irakista ja Venäjältä tulleiden maahanmuuttajien ruuanlaittoa. On
uskomatonta, miten taitavasti he loihtivat
kotimaansa herkkuja uppo-oudossa länsimaisessa keittiössä. Mitat otettiin kahvikupeista ja juomalaseista, reseptit ”omasta
päästä”, minne ne oli säilötty äitien ja isoäitien työtä seuratessa. Ruoka-aineet olivat
yhtä värikkäitä kuin tekijänsä. Erityisesti
ihailin näiden kauniiden naisten tervettä

Sinapinsiemen

7

8

Sinapinsiemen

itsetuntoa. Kipaisin välillä kaupasta hakemaan sitä ”oikeaa” raaka-ainetta, jotta saatiin aikaan aito makuelämys.
Ruokakurssilaiset tulivat Mahdollisuuksien torille perheineen parhaimpiinsa pukeutuneina. He kehuivat meidän tekemiämme leivonnaisia, vaikka ne eivät yhtä hienoja olleetkaan kuin heidän taideteoksensa.
Otattivat kännyköillä kuvia meistä yhdessä. Eräs nuori nainen sanoi, että oli ihanaa
päästä hetkeksi pois vastaanottokeskuksesta. Hänen prosessinsa oli vasta alussa.
Viereisen ev.lut. kirkon teltan juliste
kannusti: ”Usko pois!” Pyyhin salaa kyyneleitä, kun katselin uusien ystävieni poistumista kohti linja-autoa, joka veisi heidät
takaisin loputtomaan odotukseen. Vilkaisen marttakavereitani, joiden tiedän ajattelevan maahanmuuttajista myötätuntoises-

ti. Tuolla menee entinen työtoveri, jonka
kanssa järjestimme opiskelijoille ja turvapaikanhakijoille yhteisen illanvieton.
Uskon ainakin hetken, että mahdollisuuksia on. Vihan, kaunan ja pelon vastalääkkeitä ovat vilpitön ystävyys ja myötäeläminen. On hyvä muistaa, että kun nahkaamme vähän raaputetaan, samaa punaista sieltä löytyy meiltä kaikilta.
Kaikkivaltias armahtakoon niitä, joiden
ainoa mahdollisuus tulla merkityksellisiksi on hyökätä silmittömästi toisten kimppuun. Herra armahtakoon, ettemme itse
olisi siihen syypäitä.
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva suomen kielen opettaja, joka on toiminut myös lehtien
toimittajana ja tiedottajana erilaisissa organisaatioissa.
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FRANSISCUS JA MINÄ
TEKSTI:LAURA LEIPAKKA

ranciscus ja minä olemme
kulkeneet yhtä matkaa jo
kymmenen vuotta. Parisuhteemme alkoi vahingossa,
kun opiskelin teologiaa Helsingin yliopistossa. Olin tekemässä kandidaatin tutkielmaa ja ohjaajani ehdotti aiheeksi Franciscusta ja hänen paaston teologiaansa. Nappasin hänestä heti kiinni enkä
ole vieläkään päästänyt irti. Franciscus tuli elämääni jäädäkseen. Suhteessamme on
ollut intensiivisiä hetkiä mutta myös hiljaisempia ajanjaksoja.
Franciscus on minulle ennen kaikkea
hengellinen ohjaaja mutta myös teologi, jota kunnioitan suureksi. Hänen ajatuksensa
ovat usein käytännönläheisiä ja armollisia.
Rakkaus on hänen kantava teemansa. Rak-
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kaus Jumalaan toteutuu rakkaudessa muita
ihmisiä kohtaan. Vieraanvaraisuuden periaate on suurempaa kuin paasto. Lähimmäisenrakkaus voittaa askeesin. Tällainen
teologia on lähellä sydäntäni.
Pro gradu -tutkielmaani varten luin
paljon Franciscuksesta kirjoitettuja pyhimyselämäkertoja. Niissä hänestä piirtyi
esiin kuva huumorintajuisena, ilkikurisena ja karismaattisena henkilönä, joka persoonallaan innosti ihmisiä seuraamaan
Jeesusta ja hänen esimerkkiään. Tässä.on
jotain äärimmäisen vetoavaa ja puhuttelevaa. Franciscus on ehdottomasti ihminen,
jonka olisin halunnut tavata. Toivottavasti
kohtaamme taivaassa.
Kirjoittaja on teologi.

SINAPINSIEMEN ILMOITUSTAULU:
Kutsu syyskokoukseen
SYYSKOKOUS JA SEMINAARI 11.11.2017 KLO 12–18
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Bulevardin seurakuntasalissa,
os. Bulevardi 16 B 2, 2. krs., Helsinki
12  . . . . Sääntömääräinen syyskokous
14  . . . . Keittolounas ja kahvit, vapaaehtoinen maksu
15 . . . . . Rukoushetki
SEMINAARI
Paavin kiertokirje Laudato Si' ja katolinen ekoajattelu
Alustamassa ja mukana keskustelussa dominikaani,
Studium Catholicumin johtaja veli Gabriel.
18  . . . . Seminaari päättyy
Ilmoittaudu tarjoilujen vuoksi 8.11. mennessä sihteeri Riki Kuivalaiselle 0405814857 tai sihteeri@sinapinsiemen.fi. Ensisijaisesti tekstiviesti tai sähköpostiviesti. Jos et muista ilmoittautua, tule silti!
KOKOUSKUTSU
Hallitus on kutsunut koolle syyskokouksen 11.11.2017 klo 12 alkaen
Bulevardin seurakuntasaliin, os. Bulevardi 16 B 2, 2. krs., Helsinki.
Käsiteltävinä sääntömääräiset asiat:
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
Hallituksen jäsenten valinta
Toiminnantarkastajajien valinta
Helsingissä 16.9.2017, hallituksen puolesta,
Juha Leinonen, Sinapinsiemen ry:n puheenjohtaja
Juhani Veikkola

PYHÄSSÄ SEURASSA
TEKSTI:ELSA SIHVOLA

uka on pyhimys? Dosentti Tuomas Heikkilä opetti
taannoin yliopiston kirkkohistorian luennolla Raamatun henkilöiden kanonisointikriteereistä hauskan muistisäännön: ”Jos ei ole pahis, on yleensä pyhis.”
Vähäisistä aihetta koskevista opinnoistani
mieleen ovat jääneet myös erinäiset pyhimyslegendat. Esimerkiksi pyhästä Laurentiuksesta, joka kuoli kristittyjen vainoissa
kolmannella vuosisadalla. Laurentius oli
Rooman kirkon diakoni ja vastasi kirkon
omaisuudesta. Legendan mukaan hänet
määrättiin viemään kirkon aarteet Rooman keisarille.
Laurentius kuitenkin jakoi varat almuina köyhille ja vei heidät keisarin eteen sanoen: ”Tässä on kirkon oikea aarre.” Rangaistukseksi Laurentius joutui halsterin
kaltaiselle rautalankaverkolle poltettavaksi
kuoliaaksi, ja hänen kerrotaan kestäneen
kärsimyksensä tyynesti. Legenda huipentuu Laurentiuksen tokaisuun pyöveleilleen
paistamisensa keskeltä: ”Tämä puoli on jo
kypsä. Kääntäkää minut ympäri!”
Pyhimyslegendat olivat entisaikojen
sankaritarinoita, mielikuvituksen innoittajia ja rohkaisun ja lohdun lähteitä tavallisille ihmisille. Suomalaisena luterilaisena en
tunne ”pyhisten”, katolilaisittain pyhimys-
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ten tai ortodoksittain pyhien, teologiaa paljoakaan. Mutta olen tehnyt pitkän matkan
kohti yhä ekumeenisemman ja avaramman hartaudenharjoituksen arvostamista.
Tärkeä kokemus tällä tiellä oli, kun vaelsin
seitsemän vuotta sitten vanhaa keskiaikaista pyhiinvaellusreittiä pitkin Espanjan halki Santiago de Compostelaan, pyhän Jaakobin, Jeesuksen opetuslapsen, kaupunkiin ja
hänen väitetylle nykyiselle hautapaikalleen
kaupungin katedraalissa.
Vaellukseni oli paikoin vaivaista – ruhjeilta, sairaalareissuilta ja syöpäläisiltäkään
ei vältytty. Mutta pyhiinvaeltajana tavoitin kokonaisvaltaisemmin kuin koskaan
sen uskon, jonka voimin niin monet olivat kävelleet minua ennen samaa päämäärää kohti. Pyhiinvaelluskirjallisuudessa ei
suotta puhuta ”jalkojen rukouksesta”. Enkä voinut väheksyä sen siunauksen voimaa,
joka Jaakobista ja hänen esirukouksistaan
on vuosisatojen ajan säteillyt vaeltajien voimaksi muinoin hengenvaarallisella matkalla. Rukoile puolestamme, pyhä Jaakob!
Luterilaisena en ole oppinut kohdistamaan rukouksiani muille kuin suoraan
Luojalle tai Kristukselle, joka tuntuu inhimillisyydessään joskus läheisimmältä kolmiyhteisyyden persoonalta. Mutta monesti
olen ikävöinyt vaikkapa Mariaa, naispuolista esirukoilijaa ja ymmärtäjää. Monessa

Sinapinsiemen

13

"Me tarvitsemme
pyhimyksiämme, näitä
erityisiä Jumalan
näkijöitä."
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elämäni tilanteessa olen kaivannut hengelliseen elämääni toisenlaisia kertomuksia, pyhiä ihmisiä ja esimerkkejä, joihin
samastua. Usein tällainen apu, kokemus
ja myötätunto onkin tullut vastaani, ellei
pyhimyksissä, niin tosielämässä tai kirjallisuuden tai taiteen kautta kohtaamissani
ihmisissä.
Ja millainen määrä Jumalaa lähellä olevia kristittyjä onkaan jäänyt kristinuskon
historian muistoihin. Me tarvitsemme pyhimyksiämme, näitä erityisiä Jumalan näkijöitä. He ovat edelläkävijöitä, suunnannäyttäjiä, matkakumppaneita, miehiä ja
naisia, jotka ovat kulkeneet samaa tietä ja
nähneet tavallista pidemmälle. He kertovat
meille Jumalasta ja itsestämme. Heidän oppimansa on jäänyt meidän aarteeksemme.
Meitä ei kuitenkaan kutsuta vain katsomaan, kuulemaan ja kaipaamaan, vaan
kulkemaan itse perässä. Elämämme tärkein pyhityksen matka kuljetaan oman elämämme kautta, sydämemme lävitse. Sillä
tiellä minua ovat lohduttaneet katolilaisen
Thomas Mertonin sanat: ”Minulle olla pyhä

tarkoittaa: olla minä. Pyhyyden ja pelastuksen ongelma on siis itse asiassa sen selvittämistä, kuka minä olen, ja todellisen itseni
löytämistä.”
Mertonia ajoi ajatus pyhyyteen kasvamisesta. Kristityn kutsumusta on haluta
tulla pyhäksi ja luottaa, että Jumala tekee
meistä juuri sitä, kunhan vain itse tahdomme ja annamme hänelle luvan.
Körttiläisen epäilijän korviin tällainen
puhe kuulostaa rohkealta, ravisuttavalta! Mutta dynaamiselta: meitä kutsutaan
tulemaan siksi, miksi Jumala on meidät
tarkoittanut, kasvamaan kohti Kristuksen kaltaisuutta. Ihmisinä, yhteisöinä, globaalina maailmana. Jumalan luomistyö ei
milloinkaan inkarnoidu minulle sen läheisimmin kuin omissa nahoissani. Minun
elämäni, ruumiini ja mieleni, on Jumalan
luomistyön, luovuuden, hyvyyden ja pyhyyden manifestaatio.
Kirjoittaja on helsinkiläinen muusikko ja
teologi, joka pitää lehdessä hartauspalstaa.
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PELOSTA ROHKEUTEEN
TEKSTI: KATRI KUUSIKALLIO

elevisiossa pyörii draamasarja: The young pope -piru vai pyhimys. Se leikittelee ajatuksella, että paavi ei
olisikaan harras ja nöyrä Jumalan edustaja maan päällä, vaan sisäisten
ristiriitojen repimä. Toki tiedämme, että
kukaan ei ole täydellisesti piru eikä pyhimys. Hengellisesti olemme kaikki syntisiä ja pyhiä. Pyhimyksiksikin nimettyjen
läheiset ovat tienneet heidän heikkoutensa, äärimmäisyydet, itsekkyydenkin oman
asiansa puolustamisessa ja ajamisessa.
Monissa kirkkokunnissa pyhimysten
palvonta on keskeinen uskonelämän elementti. Meille luterilaisille uskonpuhdistus merkitsi vapautumista anekaupasta ja
pyhimysten palvonnasta. Kuitenkin toisten
kirkkokuntien, erityisesti katolisten kirkoissa käydessä on rauhoittavaa viivähtää
sivualttareilla, sytyttää kynttilä, rukoilla
pyhimysten kuvien juurella. Ainakin minussa asuu kaipuu saada pitää hengellisenä

T

esimerkkinä erityisiä, esimerkillisiä kristittyjä.
Mikä tekee jostain henkilöstä pyhimyksen? Kaikissa meissä on rohkeutta, urheutta, joka kannattaisi nostaa esiin ja antaa
sille huomio. Pyhimyksissä on ollut poikkeuksellista sitoutumista, uskollisuutta ja
rohkeutta. Heillä on ollut vahva näky siitä,
mitä he ovat elämällään tehneet ja vakaumus siitä, että näky on Jumalalta.
Kauan sitten eläneistä pyhimyksistä tulee helposti mielessä eteerisiä, taianomaisia, arjesta riisuttuja hahmoja. Jos itse saisin valita, haluaisin tulla muistetuksi ”yhteiskunnallisena” pyhimyksenä, kuten
Australian ensimmäinen pyhimys Mary
MacKillop (1842-1909). Hän perusti Josephit-sisarkunnan ja omistautui sen myötä
tarjoamaan ilmaista koulutusta kaikille,
erityisesti syrjäytyneille ja maaseudulle.
Maryn tarinan löysin Steve Dobellin
kirjasta A Book of Saints, joka tarttui käteeni ”sattumalta” nairobilaisessa kirja-
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"Rohkeus ei ole pelon
välttämistä, vaan pelon
läpielämistä, antautumista
pelossa täysin Jumalan
varaan, siitä syntyvää näkyä
ja toimintaa."

kaupassa. Steve Dobell sanoo: ”Kertomuksia on kerrottu edelleen yhä uudelleen, koska ne lohduttavat, inspiroivat, valaisevat ja
kiehtovat ihmisiä ympäri maailman. Mikä
maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi
saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta.
(1. Kor. 1:27)”
Pyhimykset ovat rohkeasti pitäneet
kiinni näystään kaikissa tilanteissa, ilman
ulkoisia rakennelmia ja varmisteluja. On
surullista, jos uskon näky, inspiraatio ja
into vähitellen johtaa rakennelmiin, joista tulee itse tarkoitus. Turvallisuudentunnetta varmistetaan ylläpitämällä perinnettä, takertumalla oppeihin, virkoihin ja rakennuksiin, pitäytymällä tutuissa piireissä, mutta sen sijaan epämääräinen pelko
valtaakin alaa. Pelko tunteena ei ole synti,
mutta periksi antaminen pelolle on. Rohkeus ei ole pelon välttämistä, vaan pelon
läpielämistä, antautumista pelossa täysin
Jumalan varaan, siitä syntyvää näkyä ja
toimintaa.
Kirjoittaja on aikuistyön pappi ja TSSF, Sinapinsiemen vuodesta 2002.
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TA K A P E N K I N T U R I N O I TA:

ANNA-MAIJAKO PYHIMYS?
TEKSTI: JUHANI VEIKKOLA

äivänä muutamana tuli radiosta arkistohartautena
Anna-Maija Raittilan aamuhartaus Morbackan ajoilta.
Kyllä kävi lämmin läikähdys
sielussa ja mieleen palasivat elävinä ne päivät, jolloin Anna-Maija oli voimissaan, oli
Morbackan äiti, innoittaja, lämmön tuoja,
toivon kantaja.
Muutamaa päivää myöhemmin VienaInkeri Lounela muisteli radiohartaudessaan Anna-Maijaa eräänä oman kristillisen uskonsa esikuvana. Hän muisteli sitä,
miten Anna-Maija näki pienessä suurta ja
tuntui kuulevan kaikessa Jumalan henkäyksen. Erityisesti hän halusi painaa mieleensä ja kuulijoiden mieleen Anna-Maijan sanat, ”että lähtisimme elämään pieninä elämän merkkeinä, ennakkomerkkeinä
suuresta ilosta, vaikka vähäisinäkin lämmön hitusina.”
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Kummatkin hartaudet ovat ainakin tätä
kirjoittaessani vielä kuultavissa Yle Areenassa. Näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu
etuoikeutetulta se, että on saanut kulkea
kappaleen matkaa yhdessä sellaisen lämpöä ja toivoa säteilevän ihmisen kanssa.
Mutta eihän se aina sellaiselta tuntunut. Ei
hän mikään pyhimys ollut, vaan tavallinen
ihminen. Kyllä häntä arvostettiin mutta
myös arvosteltiin monessa suhteessa. Sanottiin, että hänen elämäntulkintansa oli
liian sentimentaalinen niin kuin hänen runoutensakin, että hän estetisoi kaiken.
Hänen kanssaan eläminen ei aina ollut
helppoa. Muistan esimerkiksi, miten turhautuneita olimme, kun hänen kanssaan
eivät aikataulut pitäneet. Sinapinsiemenen
hallituksen puheenjohtajana hän myöhästyi jatkuvasti kokouksista ainakin puoli
tuntia, joten päädyimme ilmoittamaan hä-

nelle kokousajat puoli tuntia aikaisemmiksi kuin muille.
Hänen säteilyvoimansa piti kuitenkin
Sinapinsiemenen koossa ja Morbackan
elinvoimaisena. Hän oli uskon rohkaisija
ja sielunhoitaja monille. Ajan myötä nämä
muistot vahvistuvat samalla kun harmaaseen arkeen liittyvät muistot himmenevät
ja häviävät. En siksi ihmettele, jos sädekehä
Anna-Maijan pään ympärillä kirkastuu ja
hän saa muistoissamme yhä enemmän pyhimysmäisiä piirteitä.
Mutta kuka on pyhimys? Joku määritteli sen niin, että pyhimys on ihminen, jonka
lähellä on helpompi uskoa Jumalaan. Kyllä,
Anna-Maija oli sellainen!
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva pappi ja teologian tohtori, joka toimi pitkään Sinapinsiemenen puheenjohtajana ja sen jälkeen
tämän lehden toimittajana.
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AUSCHWITZIN PYHIMYS
TEKSTI: ELLA LUOMA

uolalaisen fransiskaanipapin Maximilian Kolben tarina on puhutteleva. Hän menehtyi Auschwitzin keskitysleirillä, jossa jo silloin oli
saanut lempinimen Auschwitzin pyhimys.
Kuolemaansa saakka Kolbe jaksoi saarnata vangeille Jumalan rakkauden sanomaa,
jakaa omastaan ja lopulta uhrautua toisten
vankien puolesta. Vuonna 1982 hänet kanonisoitiin virallisesti paavi Johannes Paavalin toimesta.
Tarina alkaa 1939 Niepokalanowin luostarista, läheltä Varsovaa, paikasta joka tarjosi suojan monille puolalaisille pakolaisille. Kolbe oli luostarin johtaja, aktiivi useissa natsien vastaisissa järjestöissä ja intohimoinen radioamatööri. Lopulta Gestapo
vangitsi hänet ja lähetti pitkien kuulustelujen jälkeen keskitysleirille Auschwitziin.
Heinäkuussa 1941 eräs Kolben sellin
miehistä oli kadonnut. Natsit valitsivat
kymmenen miestä samasta sellistä näännyttääkseen nämä kuolemaan, eräänlaiseksi kostoksi karkaamisesta tai sitten saadakseen tietoja pakoyrityksestä. Tai muuten vain. Auschwitzin päämäärätöntä kidutusta ja elämää kunnioittamatonta menta-
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liteettia ei kukaan sieltä selvinnyt tai sitä
tutkinut kykene oikein käsittämään.
Eräs valituista miehistä, Francis Gajowniczek, itki ja pyysi vapautusta perheensä
tähden. Ei hetkauttanut ketään, kun Kolbe
yhtäkkiä astui esiin ja halusi tulla miehen
tilalle. Pyyntö oli häkellyttävä ja esitettiin
levollisesti ja varmalla äänellä: ”Minulla ei
ole vaimoa eikä lapsia. Kaiken lisäksi olen
vanha, enkä kelpaa enää juuri mihinkään.
Hän on paljon paremmassa kunnossa tekemään työtä kuin minä.””Kuka te olette?”
vankeja valitseva komendantti kysyi. ”Olen
katolilainen pappi,” vastasi Kolbe. Kaikki
hiljenivät. Komendantti ei ollut löytää sanoja. Hetken epäröityään hän karjaisi:”Lupa
myönnetty!”
Kymmenen vankia sullottiin selleihin
kuolemaan nälkään ja silminnäkijät kertovat heidän laulaneen ja rukoilleen loppuun saakka. Näännytystä kesti kaksi viikkoa, sen jälkeen sellejä tarvittiin muuhun
käyttöön. Vartijat löysivät Kolben ja kolme
muuta vankia vielä elossa ja heidät päätettiin tappaa myrkkyruiskeella.
Jotain keskitysleirien hirveydestä kertonee se, että paenneeksi luultu mies löydettiin myöhemmin hukkuneena leirikäymälään. Kukaan ei ollut vaivautunut tarkista-

maan sieltä ennen tappokäskyn toimeenpanoa.
Isä Kolben hämmästyttävän sankarillinen teko ei ollut ainoa laatuaan Auschwitzissa. Keskitysleiriltä hengissä selvinnyt psykologi Viktor E. Frankl on muistellut ihmisiä, jotka päättivät antaa elämänsä
toisten puolesta jakamalla leipäannoksiaan
tai vaatteitaan vielä enemmän niitä tarvitseville. Kolben teko onnistui kuitenkin
jäämään historiaan, koska tämän pelastama mies, Francis Gajowniczek, todellakin
selvisi keskitysleiriltä hengissä.
Mitään takeitahan tälle ei ollut. Kukaan
ei estänyt vartijoita yksinkertaisesti tappamasta kumpaakin miestä Kolben röyhkeän
esiinmarssin tuloksena tai Gajowniczekiä
jostain muusta mitättömästä syystä myöhemmin. Auschwitzissa ihmiselämää ei pidetty minkään arvoisena. Jokin eleessä oli
kuitenkin niin pysäyttävää, että karaistuneet vartijatkin tarttuivat siihen ja todellakin tekivät sopimuksen Kolben kanssa.
Gajowniczek kertoo tuosta tilanteesta:
”Olin aivan hämmentynyt. Tuskin edes ymmärsin, mitä oli tapahtunut. Hetki sitten
minut oli tuomittu kuolemaan. Nyt sainkin
elää, koska joku toinen oli vapaaehtoisesti
tarjonnut oman henkensä minun, hänelle

täysin vieraan ihmisen puolesta. Oliko tämä totta vai jotain unta?”
Sodan jälkeen Gajowniczek oli yksi niistä ihmisistä, jotka edesauttoivat papin pyhimyksesi julistamisessa. Hän oli todistamassa, kun paavi Johannes Paavali II julisti
Maximilian Kolben pyhimykseksi. Gajowniczek kuoli vuonna 1995 Puolassa 95 vuoden ikäisenä, 53 vuotta sen jälkeen, kun
Kolbe oli hänet pelastanut.
Maximilian Kolbesta tuli päihderiippuvaisten, poliittisten vankien, perheiden sekä radioamatöörien suojeluspyhimys.
Johannes Paavali II saarnasi myöhemmin Auschwitzissa: "Tässä paikassa, joka
oli rakennettu uskon kieltämiseksi - uskon
Jumalaan ja uskon ihmiseen - ja tallaamiseksi perin pohjin, ei ainoastaan rakkautta
vaan myös kaikkia inhimillisen arvokkuuden merkkejä, tuo ihminen, isä Kolbe, on
saanut voiton rakkauden ja uskon kautta.
Isä Kolbe on näyttänyt, että ihminen voi
luoda tuskan kuiluja, mutta ei voi estää
sitä, että Ristiinnaulittu ja Hänen kärsivä
rakkautensa asuu niissä.”
Kirjoittaja on Helsingissä asuva teologian
maisteri.
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TAIZÉN TERVEISET
TEKSTI: MARJA VÄINÖLÄ

amaan aikaan kun Suomen
ja sen lähialueiden nuoret
aikuiset kokoontuivat Haminaan, järjestettiin Taizéssa nyt kolmannen kerran
erityinen 18-35 -vuotiaille tarkoitettu viikko, jonka aikana syvennyttiin kyselemään
kristityn vastuuta yhteiskunnassa ja kulkemaan yhdessä uskon lähteille, yhteisen rukouksen ja Raamatun tekstien tutkimisen
kautta. Inhimisen vastuu ja Jumalan etsiminen, niitä ei voi erottaa toisistaan.
Alustajina oli taas monen alan asiantuntijoita. Heistä vanhin varmastikin Arkki-yhteisön perustaja Jean Vanier, joka tulee joka vuosi pohjoisranskalaisten arkkilaisten kanssa viikoksi Taizéhen ja kerää
ison hallin kirkon perällä täyteen kuulijoita. Tämä oli jo kolmas vuosi kun tällainen
viikko järjestettiin. Ja ensi vuonna jälleen
:19.-26.elokuuta.
Jean Vanier ja Taizén veli Roger ovat
molemmat aikamme pyhimyksiä, joiden
elämä on inspiroinut monia. Elokuussa
1940 nuori Roger Schutz tuli ensimmäisen kerran Taizén kylään. Sodan aikana,
konfliktien keskellä hän etsi paikkaa jossa
elää rauhan ja sovituksen merkkinä jakautuneessa maailmassa. Veli Roger rukoili jo
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yksin ollessaan kolme kertaa päivässä. Hän
tiedosti alusta alkaen sen että rukouselämää ei voi erottaa myötätunnosta ja solidaarisuudesta niitä kohtaan joita elämä on
pahiten kolhinut. Sodan aikaan hän piilotti
pakolaisia, enimmäkseen juutalaisia.
Vuosien varrella Taizén yhteisö on ottanut vastaan pakolaisia monista maista :
portugalilaisia, vietnamilaisia, ruandalaisia, bosnialaisia. Ja nyt viime vuosina perheitä Egyptistä, Irakista, Syyriasta ja ihan
viimeksi nuoria muslimeja Sudanista, Afganistanista ja Eritreasta. Kaikki he tarvitsivat apua. Mutta Veli Aloïs haluaa korostaa että ottaessaan vastaan pakolaisia saa
itse paljon enemmän kuin antaa, sillä ne
jotka ovat kokeneet monia koettelemuksia, rohkaisevat meitä käymään läpi omat
vaikeutemme. Silmämme avautuvat näkemään ja ymmärtämään miten uskomattoman ankarista olosuhteista he ovat joutuneet pakenemaan. Hän toistaa heille usein:
" Jumala on lähettänyt teidät meille."
Heinäkuussa veljestöön otettiin uusia
veljiä. Ensin Marnix Hollannista ja sitten
Patrick Keniasta saivat rukousviitan ja he
valmistautuvat nyt muutaman vuoden ajan
lopullisiin lupauksiin. Patrick oli jo elänyt
jonkin aikaa Nairobissa asuvien Taizén
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veljien kanssa. Matrix puolestaan oli ollut
Taizéssa vapaaehtoisena.
Ja Veli Hendrik Hollannista sitoutui koko elämän ajaksi yhteisöön eräänä elokuisena lauantaina iltarukouksen yhteydessä,
elettyään lähes kuusi vuotta Taizéssa valmistautuen sitoutumaan Kristuksen seuraamiseen, ilon, yksinkertaisuuden ja armahtavaisuuden hengessä.
Elokuussa joka kesä nuoret afrikkalaiset
kokoontuivat Tlemcenissa, Algeriassa. Monista Afrikan maista tulee nuoria opiskelemaan Algeriaan, mutta heidän on vaikea
saada viisumia jotta he pääsisivät Taizéhen.
Siksi joka kesä Tlemcenississä järjestetään
kahden viikon ajan samanlaisia nuorten tapaamisia kuin Taizéssa.
Syyskuun lopussa on toinen tapaaminen
Afrikassa kun veli Aloïs ja muutama muu
veli sekä sata eurooppalaista ja Lähi-Idän
nuorta matkustavat Egyptiin yhteiselle pyhiinvaellukselle sadan egyptiläisten kanssa. Pitkin kesää Taizéssä on ollut nuoria
Lähi-Idän maista, Libanonista, Egyptistä,
Jordaniasta ja myös palestiinalaisia arabikristittyjä ja pari muslimiakin. Siksi Ubi
caritas et amor, Deus ibi est -laulua on laulettu arabian kielellä ja monet ovat hämmästyneinä oivaltaneet että Jumala on Allah arabiaksi, niin muslimeille kuin myös
kristityille!
Kirjoittaja on Ranskassa asuva Sinapinsiemen, jonka vierailut Taizéssa eivät vielä
ole loppuneet.
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KOMIN TERVEISET
SUOMENNOS: KRISTIINA KALLINEN

yvät ystävät,
Terveisiä Kiitos Innistä,
Manipurista. Toiveeni ja
hartain rukoukseni on, että
voitte hyvin ja että Jumala
uskollisesti ohjaa perhettänne ja yksityiselämäänne. Tässä hektisessä ja kiireisessä,
aikataulutetussa arjessa on usein vaikeaa
elää hijlaista elämää, jossa voimme tuntea yhteyttä Jumalan kanssa. Taizén yhteisö kehottaa ja opettaa meitä reflektoimaan
seuraavaa: Kuinka voimme kaaoksen, melun ja velvollisuuksien keskellä säästää aikaa hiljaisuudelle?
Minäkin otan usein Jumalan horjumattoman johdatuksen itsestäänselvyytenä ja
joskus ehkä ajattelen ansainneeni sen itse. Kuitenkin aina kun vapautan itselleni aikaa hiljaisuudelle, ymmärrän kuinka
Jumala on uskollisesti leimannut elämäni
läsnäolollaan.
Hiljainen aika on auttanut minua laskemaan uudelleen kaikki elämäni siunaukset.
Se on auttanut minua ymmärtämään, että
mikään ei tapahdu sattumalta. Kaikki sattumat ja hyvät asiat, jotka olen ottanut elämässäni itsestäänselvyyksinä, eivät olekaan
sattumaa, vaan osa Jumalan suunnitelmaa.
Ei ollut sattumaa, että tulin Suomeen ensimmäistä kertaa asuessani Taizéssä. Ei ol-
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lut sattumaa, että tutustuin teihin kaikkiin.
Tämä antaa minulle vakaan uskon, että ei
ole sattumaa, miten työskentelemme yhdessä Manipurissa Kiitos Innin hyväksi.
Jumalan tapa yhdistää lapsensa toisiinsa on näin yllättävä ja kaunis. Sanon suoraan sydämestäni: Kiitos, että toimitte minulle Jumalan elävinä kuvina ja kiitos siitä ei-sattumanvaraisesta yhteydestä, jonka
jaamme.
On kulunut pitkä aika siitä, kun olen
viimeksi kirjoittanut teille kaikille. Olen
jatkuvasti luvannut itselleni kirjoittavani, mutta kuten teille kerroin viime vuoden vierailuni aikana, olen tänä vuonna
kohtuullisen kiireinen. Kyläkirkkomme
juhlii 100-vuotista syntymäpäiväänsä 28.29.12.2017, joten juhlallisuuksien puheenjohtajana minua ovat työllistäneet useat
lisävelvollisuudet. Lisäksi haluan välittää
minun/meidän lämpimät tervetulotoivotuksemme osallistua juhlallisuuksiin, jos
joku teistä haluaa elämäänsä seikkailua.
Olemme rukoilleet, että saisimme toivottaa teidät tervetulleiksi Kiitos Inniin. Niin
rukouksemme voisi toteutua.
Olen matkustanut Kiitos Innin ja kylän
välillä edestakaisin joka viikko, yleensä
viettäen puolet viikosta yhdessä ja puolet
toisessa paikassa. Kym on ollut koko tä-

män ajan valtavan hyväntahtoinen, suvaitseva ja avulias. Hän on menestyksekkäästi
sijaistanut minua suurimmassa osassa Kiitos Innin vastuutehtäviä. Sen lisäksi olemme viime vuodesta lähtien pystyneet palkkaamaan hänen avukseen 23-vuotiaan pojan auttamaan lapsia heidän opinnoissaan.
Olen ottanut tämän vastuunjaon hyvilläni
vastaan.
Itse olen järjestänyt lukuisia asioita kyläkirkon hyväksi. Kylämme kirkko auttoi
minut uskomaan, joten autan vastavuoroisesti kaikessa siinä missä pystyn ja missä
Jumala sen suo. Kylässämme rakennetaan
suurta uutta kyläkirkkoa (100X60 jalkaa
eli noin 30X18 metriä) ja koska kylä on hyvin köyhä, minun tehtävänäni on järjestää
kaikki varainkeruutapahtumat juhlaa varten. Yksi näistä varainkeruutapahtumista
on Imphalissa järjestettävä gospelkonsertti, jonka toivomme tuottavan meille jonkin verran rahaa. Minulle on myös uskottu
tehtäväksi kirjoittaa kirkkomme historiikki sekä muistopuhe juhlallisuuksia varten.
Kaikki nämä vaativat paljon aikaa, ajatustyötä ja keskittymistä. Sen vuoksi en nyt
pysty kirjoittamaan yhtä usein kuin haluaisin.
Tänä vuonna Manipurin sää on ollut
enimmäkseen kostea ja runsassateinen,

Yleensä monsuunikausi kestää heinäkuulle, mutta tänä vuonna se on jatkunut
elokuun puolelle. Tulvat ovat olleet todella voimakkaita ja maanvyörymien vuoksi
valtateitä on katkaistu liikenteeltä. Peruselintarvikkeista ja tärkeistä raaka-aineista
on puutetta. Onneksi Kiitos Inn on suurilta osin säästynyt. Lapset käyvät koulua
Suomesta lähettämienne sateenvarjojen ja
sadetakkien kanssa. He pystyvät käymään
koulua ilman suurempia ongelmia.
Tänä vuonna lasten akateemiset suoritukset ovat parantuneet paljon. Heistä seitsemän on pystynyt saavuttamaan ja pitämään arvosanansa luokan korkeimpina.
Yksi heistä pääsi vuosikurssinsa korkeimmalle sijalle ja odotamme nyt loppuvuotta
saadaksemme tietää lisää opiskelutuloksia.
Vanhimmista lapsista kaksi suorittaa lukion lopputentit ensi vuoden alussa. Olemme
innoissamme ja samalla huolissamme, sillä kumpikaan heistä ei ole voinut kunnolla keskittyä opintoihinsa, eivätkä he pärjää
kovin hyvin osassa oppiaineista. Koko tämän vuoden ajan tarjoamme näille kahdelle lapselle ylimääräistä tukiopetusta/
valmennusta aamuisin ja iltaisin. He ovat
käyneet kahden kilometrin päässä sijaitsevalla matematiikan- ja luonnontieteiden opettajalla. Tällainen yksityisopetus
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"Olemme kiitollisia Jumalalle ja kaikille teille, että
pienimuotoinen työmme Kiitos Innissä vähitellen tunnistetaan
ja sille annetaan tunnustusta muidenkin taholta."
on kallista, mutta toivomme, että se auttaa
heitä suorittamaan lukion loppuun.
Rakkaat ystävät, aiemmista kirjoituksistani saatatte ehkä muistaa, että Lontoon
olympialaisissa joitakin vuosia sitten kilpaillut Mary Kom on serkkuni vaimo. Nykyisin hän on merkittävä henkilö ja hänet
on asetettu kansanedustajaksi New Delhissä. Hän on luvannut rakentaa pojillemme
suuremman makuusalin. Jos Jumala suo,
tämä toteutuu pian. Jos aloitamme tässä tai
ensi kuussa ja saamme sen valmiiksi vuoden loppuun mennessä, voimme siirtää
kaikki pojat tuohon uuteen taloon. Tämä
antaisi meille mahdollisuuden vastaanottaa
muutaman tytön ensi vuonna. Jotkut teistä
ovat siellä vieraillessani kysyneet, voisimmeko ottaa vastaan myös tyttöjä ja tämä
voisi tarjota siihen ratkaisun.
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Olemme kiitollisia Jumalalle ja kaikille
teille, että pienimuotoinen työmme Kiitos Innissä vähitellen tunnistetaan ja sille
annetaan tunnustusta muidenkin taholta.
Tietenkään emme tavoittele ihmisten kiitosta lukuun ottamatta Jumalan tunnustusta siitä, miten pienellä työpanoksellamme osallistumme Jumalan suuremman yhteiskunnan rakentamiseen. Mutta jos tämä
uuden makuusalin rakentaminen toteutuu,
olemme siitä kiitollisia.
Tämän pienen kirjeen ja ajatukseni jätän
teille tänään. Toivon tämän kirjeen myötä
teille kaikille terveyttä ja onnellisuutta.
Rukouksin ja ajatuksin,
Kom
Suomentaja on Kathoksen asukas ja Sinapinsiemenen hallituksen jäsen.
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SINAPINSIEMEN RY

inapinsiemen ry on vuonna 1979 perustettu kristillinen järjestö. Sinapinsiemen ry rohkaisee etsimään
Raamattuun pohjautuvaa
kristillistä elämäntapaa, jossa on tilaa
rukoukselle, vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyyden kautta toteutuvalle lähimmäisenrakkaudelle. Tähän elämäntapaan
liittyvät myös luomakunnan kunnioittaminen ja ekumenia. Näiden arvojen kautta ja kolmiyhteiseen Jumalaan sitoutuen
Sinapinsiemen ry tarjoaa vaihtoehdon
yhteiskunnassamme ilmenevälle kulutus- ja kilpailukeskeiselle elämäntavalle.
Sinapinsiemen ry toimii myös yhteydenpitäjänä niiden suomalaisten kesken, jotka ovat saaneet vaikutteita ranskalaisesta
Taizén ekumeenisesta luostariyhteisöstä.
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Kansainvälinen toiminta

Sinapinsiemen ry hoitaa Suomessa kummilapsitoimintaa yhteistyössä Intian Gujaratissa toimivan Education Sponsorship Programmen kanssa. Kummina voi tukea sikäläisen alkuperäisväestön eli Adivasien lapsia
saamaan koulutusta järjestön ylläpitämissä
sisäoppilaitoksissa. Kummilapsen koulutuskustannukset ovat 200 euroa vuodessa.

Sinapinsiemen ry on tukenut stipendein
joitakin kehitysmaan köyhiä opiskelijoita
myös korkeakouluopinnoissa. Yksi näistä
on pastori Kom, joka on perustanut lastenkodin kotiseudulleen Intian Manipuriin.
Tätä hanketta yhdistys on ollut tukemassa
ja avustamassa.

Sinapinsiemen etsii
uusia toimijoita

Yhdistyksessämme on tällä hetkellä noin
300 jäsentä. Etsimme Morbackan ja Ukinrannan jälkeen uusia toimintamuotoja,
joissa on tilaa avoimuuden, fransiskaanisen
ilon, huolettomuuden ja hiljaisuuden hetkille. Vaalimme yhteisöllistä ja yksinkertaista
elämäntapaa ja ekologisen vastuun kantamista Taizen hengessä. Julkaisemme neljä
kertaa vuodessa ilmestyvää Sinapinsiemenlehteä, jossa pohdimme yhdistyksellemme
tärkeitä teemoja. Toimintaa rytmittää yhdistyksen sähköpostilista, jonne voi liittyä
laittamalla sähköpostia sihteerille:
sihteeri@sinapinsiemen.fi.
Tarvitsemme toimintaamme myös uusien jäseniemme tukea ja osallisuutta. Olet
lämpimästi tervetullut mukaan!

Haluamme yhdistyksenä olla ja toimia
niin, että se resonoi meissä jäsenissä, kiinnostaa ja synnyttää uutta. Miten rakentaa
tätä monimutkaistuvaa maailmaa yhdessä, Kristusta kuunnellen? Yhdistyksessä
toimii parhaillaan 6 työryhmää, joihin
tarvitsemme jäsentemme osallisuutta ja
osaamista.

ta sähköpostilla: moni toimituskuntalainen
myös kirjoittaa lehteen itse. Mukaan? Ota
yhteys: matleena.ikola@gmail.com

Kustannustoimintaryhmä
Työryhmä on herätellyt eloon Sinapinsiemenen kustannustoimintaa. Tarkoituksena on julkaista jäsenten omia tekstejä (ensimmäinen julkaisu on juuri tullut uunista
ulos!) ja kääntää mm. Taize-kirjallisuutta.
Mukaan? Ota yhteys: matti.kristola@evl.fi.

Retriittiryhmä
Työryhmä ylläpitää Sinapinsiemenen retriittitoimintaa ja hiljaisuuden viljelyä. Mukaan? Ota yhteys:
soili.juntumaa@gmail.com.

Tiedotusryhmä
Työryhmä tiedottaa Sinapinsiemenen toiminnasta eri kanavia pitkin. Tähän ryhmään etsitään uutta vetäjää. Mukaan? Ota
yhteys: matleena.ikola@gmail.com.
Lehden toimituskunta
Sinapinsiemenen lehden toimituskunta
keskustelee lehden teemoista ja kirjoittajis-

Kansainvälinen diakoniaryhmä
Työryhmä pitää yllä yhteyksiä erityisesti
Intiaan, Komiin ja isä Cedriciin. Mukaan?
Ota yhteys: jarmo.rautiainen@iki.fi.

Taize-ryhmä
Työryhmä pitää yllä Sinapinsiementen Taize-yhteyttä. Mukaan? Ota yhteys:
krikallinen@gmail.com.
Myös hallitukseen etsitään uusia jäseniä.
Syyskokouksessa 19.11 kerrotaan hallitustyöstä lisää. Jos et pääse paikalle, voit kysyä
hallitustoiminnasta puheenjohtajaltamme:
soili.juntumaa@gmail.com

Tarkempia tietoja yhdistyksestä saat kotisivuiltamme: www.sinapinsiemen.fi
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Sinapinsiemen ry
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