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Meedias on jutuks olnud ena-
masti paavsti reisi üksikasjad, 
ka kiriku organisatoorne toime-
tulek ja statistilised näitajad, sa-
muti katoliiklaste (loe: preestri-
te) moraalne käitumine ning ki-
riku mõju tänapäeva ühiskonnas.

Oleks aeg huvi tunda, mida 
katoliiklased õigupoolest usuvad 
ja mida iseenda kohta ütlevad.

Kui tähelepanelikult kuulata, 
mida inimesed arvavad katoliik-
lusest teadvat, ka katoliiklased 
ise, siis lisaks paavsti kuvandile 
tuleb ette hulk mõisteid: püha 
pärimus, armulauasakrament, 
neitsi Maarja, roosipärg, katekis-
mus, pühakud, piht, paast jne.

Katoliiklastel  
omapärane seos kirikuga
Entusiastlikumad katoliiklased 
seletavad õhinal, et kuigi neid-
samu mõisteid kasutavad ka tei-
sed kirikud Eestis, on katoliik-
laste jaoks seos kirikuga nii eri-
line, et eesti tavakeel jääb küün-
dimatuks.

Kiputakse kirjutama sõnu 
suure algustähega ja kirikuga 
seonduvat täiendatakse ohtralt 
tiitlitega “püha” või “pühim”. 
Katoliku kirik võimaldavat 
Jeesust Kristust kuulda, näha, 
haista, maitsta ja puudutada.

Mis paavsti-institutsiooni 
puutub, peavad tänapäeva kato-
liiklased mõningaid asju ümber 
õppima. Viimase 200 aasta aren-
gutes oli katoliiklaste elu tehtud 
mugavaks: paavst otsustagu kõik 
usu ja moraali küsimused.

Aastal 1832 kuulutas paavst 
Gregorius XVI üleliigseks ise-
gi katoliiklase süümevabaduse, 
sest kiriku õpetusamet hoolitseb 
selle eest. Tempora mutantur, et 
nos mutamur in illis.
Nüüd soovitab paavst Franciscus 
usklikel järgida niihästi oma 
mõistust kui ka südametunnis-
tust, mida Jumal oma ettenä-
gelikus armus valgustab, ning 
paavst viib läbi võimuvertikaa-
li detsentraliseerimist – see tä-
hendab, et kohalik piiskop olgu 
otsusekindlam ja võtku rohkem 
vastutust.

Vastutust kandku ka ilmikud, 
sest katoliku kirik vajab tugev-
damist altpoolt. Kirik on tugev, 
kui iga liige on teinud teadliku 
valiku ja on oma kutsumusele 
pühendunud. Osale katoliiklas-
test näib see uus mõttemudel 
enesestmõistetav ja innustav, 
teisele osale aga segadustteki-
tav ja harjumatu.

Püha pärimus on 
muutumatu ja arenev
Mis peitub püha pärimuse, ar-
mulauasakramendi ja neitsi 
Maarja taga, et neid peetak-
se katoliikluse tunnusteks? 
Tegelikult pole siin midagi võõ-
ristavat, kui tähendusi lahti mõ-
testada. Saame näha, et kristla-
seks olemisel ei või ükski neist 
nimetatutest puududa.

Püha pärimus väljendab põ-
himõtet, et teatavad traditsioo-
nid on hädavajalikud, selleks et 
kirikul oleks hoomatav järjepi-
devus. Kõige võimsam pärimus-
dokument on Pühakiri ehk Vana 
ja Uus Testament.

Traditsiooni kujundavad ka 
varajase kiriku autoriteetide 
ehk kirikuisade pühakirjatõl-

gendused. Järjepidevust aita-
vad hoida õpetuslikud dogmad. 
Dogmad on mängureeglid. Ka 
kirik ise osaleb pühas pärimu-
ses. Kuidas nii? Seetõttu, et üks-
ki pärimus pole sündinud väl-
jaspool kirikut, vaid ikka koos 
kirikuga. Isegi Pühakiri, küll ju-
malikku päritolu, mille muutu-
matus kehtivuses ei saa kahelda, 
on ju kiriku enese kirja pandud.

Tuleb tõele au anda, et mõni 
algaegade pärimuselement on 
õigeusu traditsioonis säilinud 
paremini kui katoliku kirikus. 
Kuid erinevus on siin selles, et 
katoliku kirik usub pärimuste 
säilitamise kõrval omavat ka pä-
rimuse interpreteerimise õigust 
vastavalt ajastu kontekstile ning 
on igaks juhuks ellu kutsunud 
asjakohased järelevalveorganid.

Jumalateenistus  
on rõõmus kohtumine
Missa, s.t jumalateenistus koos 
armulauaga on katoliiklasele 
kohustuslik.

Jumalateenistus on kohtu-
mispaik, mida ei või muuta, sest 
armulaual saab usklik üheks ke-
haks oma Jeesuse Kristusega. 
Selles aktis sünnib kirik taas ole-
vaks. Jah, see ongi salasus, müs-
tiline ühendus, mille tunneb ära 
inimhing, kes igatseb Jumala  
järele. Katoliiklased ja õigeuskli-
kud teavad nende asjade tähen-
dust ühtemoodi.

 Pole vahet, kas armulaua 
seadmise sõnad “see on minu 
ihu!” ütleb paavst või külaprees-
ter, sest nõnda saab öelda vaid 
issand ise. Kristus annab ennast 
iga kord jälle usklikele ja uskli-
ke läbi kogu maailmale õnnistu-
seks, sest ta tahab nii. Preester 
on sel hetkel Kristuse vahendaja. 

Mida siis imestada, kui ka-
toliku kiriku õpetuse järgi on 
armulaud see kõrghetk, mille-
le keskendub kogu kirik, samas 
ka allikas, millest ammutatakse 
elujõudu.

Õnneks pole katoliiklastel 
kästud tulla jumalateenistuse-
le eriliselt vagatseva olekuga; 
tullakse rõõmsale kohtumisele 
oma issandaga ja üksteisega.

Jumalaema on  
Poja ja kiriku ema
Neitsi Maarja on Jumala Poja 
ema, ja seda ühel väga eriskum-
malisel põhjusel: Jumal otsustas 
saada inimeseks neitsi Maarjas 
ning sündida Petlemma sõimes. 

Jeesuse loomuse äraseletami-
ne on kätketud dogmasse: tõe-
line Jumal ja tõeline inimene. 
Usku Jeesuse jumalikkusesse 
toetab omakorda neitsi Maarja 
nimetamine Jumalaemaks koos 
kõige austusega. Need kaks on 
sünkroonis: usk Jeesusesse kui 
Jumala Pojasse ja Jumalaema 
esiletõstmine kristlaste vaga-
duselus. Jumalaemale austuse 
andmine peaks olema loomulik 
igale kristlasele ainuüksi juba 
selle põhjal, mida kümnes käsus 
öeldakse isa ja ema austamise 
kohta.

Seejuures on kasulik teha va-
het kahel mõistel: austamine ja 
kummardamine; ainult Jumalat 
kummardatakse. Kui on ette tul-
nud, et mittekatoliiklased kaht-
lustavad katoliiklasi ülemäära-
ses Maarja-kultuses, siis võib-ol-
la tulekski katoliiklastel korraks 
end kõrvalt vaadata.

Lisaks sellele, kuidas usk-
likud hoiavad ühendust 

Jumalaemaga igapäevastes 
eestpalvetes, on katoliku kiri-
ku silmis Neitsi kogu Jumala 
rahva ühtekuuluvuse sümbo-
liks. Kirik on Kristuse oma ning 
Jumalaema on ka kiriku ema.

Keerulisem on katoliik- 
laste katoliiklikkusega. Kato-
liiklikkus, tuletatud kreeka sõ-
nast katholikós, tähendab üleül-
dist. Katoliiklik kirik on üleüldine, 
kõikjalolev, ühtne ja universaalne. 
Kõik kristlikud kirikud tunnista-
vad “ühtainsat, püha, katoliiklik-
ku ja apostellikku” kirikut.

Kahjuks on katoliiklikkus 
nähtaval kujul läinud kaotsi XI 
ja XVI sajandi kirikulõhedes, 
mille järel ei saa ükski kirik ük-
sinda esitleda end katoliikliku-
na. Roomakatoliku kirik on küll 
üritanud kehtestada ainuesin-
damise õigust, väites, et “kato-
liiklik” ongi “roomakatoliiklik”. 
Kuid see ei veena teisi, mitteka-
toliiklastest kristlasi.

Veel XX sajandi algul arvas 
paavst Pius XI, et võiks taasta-
da katoliikliku ühtsuse sel teel, 
et kõik roomakatoliku kirikust 
eraldatud vennad ja õed tule-
vad Rooma rüppe tagasi. Selline 
pakkumine ei veennud isegi ka-
toliiklasi enam mitte. 

Vatikani II kirikukogu aasta-
tel 1962–1965 leidis tee krist-
liku kiriku katoliikliku ühtsu-
se väljendamiseks. Et see saaks 
võimalikuks, öeldi lahti eksklu-
siivsest enesemääratlusest.

Sõnastati nõnda: tõeline 
Kristuse kirik teostub rooma-
katoliku kirikus, aga tõelist ki-
rikut võib leiduda ka mujal. 
Katoliiklikuks tuleb alles saada. 
Nagu ütles püha Augustinus: 
saa selleks, kes sa tegelikult 
oled! Katoliiklikkuse teostamise 

teeks on communio ehk osadus 
kirikute vahel.

Lepituse otsimine teiste 
kristlike kirikutega
Nüüdisaja roomakatoliku kirik 
on üles näidanud siirast soovi 
sidemete loomiseks ja lepituse 
otsimiseks teiste kristlike kiri-
kutega. Paavst Franciscus ka-
sutab kirikute üleilmse ühtsuse 
iseloomustamiseks väljendit “le-
pitatud mitmekesisus”.

See ei tähenda, et teoloogilisi 
ja traditsioonist tulenevaid lahk-
nemisi kirikute vahel ei võetaks 
edaspidi enam arvesse. Erisused 
jäävad, sest selles võib ilmneda 
Jeesuse Kristuse kiriku rikkus. 
Roomakatoliku kirik, selleks et 
teostada katoliiklikkuse ideaali, 
mille ühtsuse sümboliks sobibki 
paavst, vajab teisi kirikuid.

Katoliiklik ollakse ühendu-
ses kõigi kristlastega. Kiriku-
tevaheline suhtlemine on täna-
päeval jõudnud seisu, kus teine-
teist enam ei välistata, vaid püü-
takse näha iseennast teises ja 
teise pilgu läbi. Õigem on öelda: 
Kristuse pilgu läbi… Sest mida lä-
hemal on kirikud oma Jeesusele 
Kristusele, seda lähemal on nad 
üksteisele. 

Paavst Franciscus on avarda-
nud kristlaseks olemise mõistet 
kaugele üle roomakatoliku ki-
riku piiride. Aastal 2018 aval-
datud apostellikus läkituses 
“Gaudete et exsultate!” teeb 
ta üleskutse kõigile usklikele: 
“Kristusesse uskujad on rikkali-
kult varustatud kõige päästeks 
vajalikuga, ning mis tahes olu-
korras või elujärgus keegi ka ei 
oleks, on igaüks talle ainuoma-
sel moel kutsutud pühadusele”.

Paavsti visiidist on  
saanud Eesti meedia 
igapäevane uudis nagu 
ilmateade, seega on 
põhjust praegu küsida: 
kas siinne katoliiklaste 
kogukond on eestimaa-
laste jaoks arusaadav 
ja teiste kristlaste poolt 
lahkelt vastu võetav?
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Katoliku kirik võimaldavat  
Jeesust Kristust kuulda, näha,  
haista, maitsta ja puudutada.

Nüüdisaja roomakatoliku kirik on üles 
näidanud siirast soovi sidemete loomiseks 
ja lepituse otsimiseks teiste kristlike 
kirikutega.


