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ARTIKKELEITA

Paavi Franciscuksen kirje 
paljasjalkaisten 
karmeliittojen sääntökunnan 
yleisesimiehelle pyhän 
Jeesuksen Teresan syntymän 
500-vuotisjuhlan johdosta

”Kunnianarvoisa veli, isä Saverio Can-
nistrà, paljasjalkaisten karmeliittojen 
sääntökunnan yleisesimies

Rakas veli,

Koska on kulunut 500 vuotta pyhän Jee-
suksen Teresan syntymästä, tahdon yh-
dessä koko kirkon kanssa yhtyä suuren 
paljasjalkaisten karmeliittojen perheen – 
nunnien, munkkien ja maallikkojen – kii-
tokseen tämän poikkeuksellisen naisen 
karismasta.

Kaitselmuksen armosta tämä vuosi-
juhla osuu yhteen Jumalalle vihityn elä-
män vuoden kanssa, jossa tämä Avilan 
pyhä säteilee luotettavana oppaana ja 
puoleensavetävänä esikuvana täydelli-
sestä itsensä antamisesta Jumalalle. Tässä 
on vielä yksi syy katsoa menneisyyteen 
kiitollisina ja löytää se innoituksen kipi-
nä, joka innoitti perustajia ja ensimmäi-
siä yhteisöjä (kirje Jumalalle vihityille, 21. 
marraskuuta 2014).

Kuinka hyvää meille kaikille jatku-
vasti tekevätkään hänen vihkiytymisen-
sä antama todistus, joka syntyi suoraan 
kohtaamisesta Kristuksen kanssa; hänen 
rukouskokemuksensa jatkuvana vuoro-
puheluna Jumalan kanssa, ja hänen yh-
teisöelämänsä, joka on juurtunut kirkon 
äitiyteen!

Pyhä Teresa on ennen kaikkea ruko-
uksen opettaja. Hänen kokemuksessaan 
keskeistä oli Kristuksen ihmisyyden löy-
täminen. Tahtoen jakaa tuon henkilökoh-
taisen kokemuksen toisten kanssa hän 
kuvasi sitä elävästi ja yksinkertaisesti ja 
kaikkien saavutettavissa olevana, sillä se 
on yksinkertaisesti ”ystävien kanssakäy-
mistä…hänen kanssaan, jonka tiedämme 
rakastavan meitä” (pyhä Jeesuksen Te-
resa, Elämäni, 8, 5). Usein hänen kerto-
muksensa muuttuu rukoukseksi, ikään 
kuin hän haluaisi johdattaa lukijan sisäi-
seen vuoropuheluunsa Kristuksen kans-
sa. Teresan rukous ei rajoittunut tiettyyn 
tilaan tai hetkeen päivästä, vaan se syntyi 
spontaanisti eri tilanteissa: ”Olisi kovaa, 
jos rukoilla voisi vain suljetuissa paikois-
sa” (vrt. Las Fundaciones, 5, 16). Hän oli 
vakuuttunut jatkuvan rukouksen arvos-
ta, vaikka se ei aina olisi täydellistä. Pyhä 
Teresa kehottaa meitä olemaan kestäviä 
ja uskollisia myös kuivuuden, henkilö-
kohtaisten vaikeuksien tai kiireellisten 
huolten keskellä.

Jumalalle vihityn elämän uudistami-
seksi tänään Teresa jätti meille suuren 

Pyhän Jeesuksen Teresan 
syntymästä 500 vuotta 
28.3.1515 – 4.10.1582

aarteen, joka on täynnä konkreettisia oh-
jeita, rukoilemisen teitä ja metodeja, jotka 
eivät sulje meitä itseemme tai johda pelk-
kään sisäiseen tasapainoon vaan saavat 
meidät aina lähtemään liikkeelle Jeesuk-
sesta käsin. Ne ovat autenttinen koulu 
kasvamiseksi rakkaudessa Jumalaa ja lä-
himmäistä kohtaan.

Lähtien kohtaamisesta Jeesuksen kans-
sa pyhä Teresa eli ”toista elämää”, hänes-
tä tuli väsymätön evankeliumin välittä-
jä (vrt. Elämäni, 23,1). Haluten palvella 
kirkkoa ja kohdaten aikansa raskaat on-
gelmat hän ei rajoittunut olemaan ym-
päröivän todellisuuden tarkkailija. Nai-
sena ja terveysongelmineen hän päätti 
omien sanojensa mukaan ”tehdä sen vä-
hän, mikä minusta riippui…eli noudat-
taa evankelisia neuvoja niin täydellisesti 
kuin mahdollista ja pitää huolta siitä, että 
niin tekevät myös nämä muutamat täällä 
olevat sisaret” (Camino, 1,2). Näin alkoi 
teresiaaninen uudistus, jossa hän pyy-
si sisariaan olemaan hukkaamatta aikaa 
puhuen Jumalalle ”vähäpätöisistä asiois-
ta”, kun ”maailma on liekeissä” (ibid., 
1,5). Tämä missionaarinen ja kirkollinen 

ulottuvuus on aina ollut tunnusomaista 
paljasjalkaisille karmeliitoille.

Kuten tuolloin, nykyäänkin pyhä Te-
resa avaa meille uusia näköaloja, kutsuu 
meidät koolle suureen työhön, katso-
maan maailmaa Kristuksen silmin, etsi-
mään sitä, mitä hän etsii ja rakastamaan 
sitä, mitä hän rakastaa.

Pyhä Teresa tiesi, että rukous ja lähe-
tystehtävä eivät kestä ilman autenttista 
yhteisöelämää. Siksi hän asetti luosta-
riensa perustaksi veljeyden: ”Täällä kaik-
kien on rakastettava toisiaan, tahdottava 
hyvää toisilleen ja autettava toisiaan vas-
tavuoroisesti” (ibid., 4,7). Hän varoitti si-
sariaan vakavasti itseriittoisuuden vaa-
rasta veljellisessä elämässä, joka koostuu 
”kokonaan tai melkein kokonaan itsem-
me ja mukavuutemme kieltämisestä” 
(ibid., 12,2) ja itsemme asettamisesta tois-
ten palvelukseen. Tuon vaaran välttämi-
seksi Avilan pyhä Teresa suositteli sisaril-
leen ennen kaikkea nöyryyden hyvettä. 
Se ei ole ulkonaista välinpitämättömyyt-
tä eikä sielun sisäistä arkuutta, vaan sitä, 
että jokainen tuntee omat mahdollisuu-
tensa ja sen, mitä Jumala voi tehdä meis-
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sä (vrt. Relaciones, 28). Sen vastakohta on 
se, mitä Teresa kutsuu ”kunnianhimok-
si” (Elämäni, 31, 23): se on lähteenä juo-
ruille, kateudelle ja kritiikille, jotka va-
kavasti vahingoittavat suhdetta toisiin. 
Teresan nöyryys on itsensä hyväksymis-
tä, tietoisuutta omasta arvokkuudestaan, 
missionaarista rohkeutta, itsensä tunte-
mista ja itsestään luopumista Jumalassa.

Näin jalot juuret omaavia teresiaani-
sia yhteisöjä kutsutaan tulemaan yhtey-
den taloiksi, jotka todistavat veljellisestä 
rakkaudesta ja kirkon äitiydestä ja tuovat 
Herralle jakautumisten ja sotien haavoit-
taman maailman tarpeet.

Rakas veli, lopuksi haluan kiittää te-
resiaanisia karmeliittayhteisöjä, jotka 
erityisellä rakkaudella uskovat paavin 
Karmel-vuoren Neitsyt Marian suojeluk-
seen ja saattavat rukouksellaan kirkkoa 
sen suurissa koettelemuksissa ja haas-
teissa. Pyydän Herralta, että teidän elä-
mäntodistuksenne Teresan lailla säteili-
si evankeliumin todeksi elämisen iloa ja 
kauneutta ja houkuttelisi monia nuoria 
seuraamaan Kristusta läheisemmin.

Koko teresiaaniselle perheelle annan 
sydämestäni apostolisen siunaukseni.

Vatikaanissa 28. maaliskuuta 2015

Franciscus


