PÜHA DOMINICUSE ILMIKVENNASKONNA REEGEL

I Ilmikdominikaanluse põhialused
(Ilmikud kirikus)
1. Maailmas elavate Kristuse õpilaste hulka kuuluvad nii mehed kui naised, kes ristimise
ja kinnitamise läbi on saanud osalisteks meie Issanda Jeesuse Kristuse prohveti-, preestri, ja kuningamissioonis. Nad on kutsutud andma inimeste keskel tunnistust Kristuse
ligiolekust, et kõik inimesede tunneksid „õpetust Jumala lunastusest ja selle vastu
võtaksid“.
(Ilmikdominikaanlus)
2. Mõned neist, keda Püha Vaim on innustanud elama püha Dominicuse õpetuste ja
karisma vaimus, ühinevad orduga, andes ettenähtud korras erilised tõotused.
(Dominiiklaste (dominiiklik) perekond)
3. Nad moodustavad vennaskonnad (fraternitas’ed) ja neist saab koos ordu teiste
harudega ühine ordupere.
(Ilmikdominikaanluse eripära)
4. Neid iseloomustab teatud kindel vaimsus ning andumus Jumala ja ligimese teenimisele
Kiriku läbi. Jutlustajate Ordu liikmetena osalevad nad tema apostellikus missioonis
õpingute, palve ja jumalasõna kuulutamise kaudu vastavalt ilmikuelu võimalustele.
(Apostellik missioon)
5. Nad annavad eriliselt tunnistust oma usust, panevad tähele oma aja probleeme ja
annavad endid tõe teenistusse, võttes eeskujuks püha Dominicust, püha Katariinat Sienast
ja neid meie eelkäijaid, kes oma vendadelt tuge leides on olnud valguseks oma ordu ja
kogu Kiriku elus.
6. Nad tunnetavad erksalt Kiriku rüpes toimuva ühise apostolaadi põhiülesandeid ja on
eriliselt valmis tõelisteks halastustegudeks, see on, kõikvõimalikeks katsumusteks,
võitluseks vabaduse eest ja heaseismiseks õigluse ning rahu eest.

7. Innustatud ordu karismast, peavad nad meeles, et nende apostelliku tegevuse aluseks
peab olema kontemplatsioon.
II Vennaskonna elu
8. Nad elavad õndsakskuulutamiste vaimus tõelise vennaskonnana, mille liikmed on alati
valmis halastustegudeks ja oma vara jagamiseks teiste vennaskonna liikmete, eriti vaeste
ja haigetega, palvetamiseks surnute eest; et „me kõik oleksime üks süda ja üks vaim
Jumalas“.
9. Aidates innukalt kaasa orduvendade ja -õdede apostellikule tegevusele, on
vennaskonna liikmed alati valmis ka koostööks teiste apostellike gruppidega.
10. Et edukalt täita oma kutsumust, mille kontemplatiivne ja apostellik pool on
lahutamatult seotud, on püha Dominicuse ordu ilmikliikmed kohustatud kasutama
järgmisi vahendeid:
a) jumalasõna kuulamine ja pühakirja, eriti Uue Testamendi lugemine;
b) võimalikult igapäevane osavõtt liturgilistest jumalateenistustest ja osasaamine
pühast armulauast;
c) sagedane osasaamine meeleparanduse sakramendist;
d) liturgiline palve koos kogu rodzina dominikańska’ga;
e) evangeeliumi vaimust kantud ja seda ellu viia püüdev meeleparandus;
f) Jumala ilmutuse innukas tundmaõppimine ja pidev mõtisklemine kaasaja
probleemide üle usu valguses;
g) pühima neitsi Maarja austamine vastavalt ordu traditsioonidele, samuti meie isa
püha Dominicuse ja püha Siena Katariina austamine;
h) regulaarne osavõtt vaimulikest harjutustest.
Väljaõpe
11. Dominikaanide väljaõppe eesmärgiks on kasvatada usus tõeliselt küpseid inimesi, kes
on otsustusvõimelised, suutelised jumalasõna austusega vastu võtma ja seda kuulutama.
Iga provints paneb selleks paika vastava programmi:

a) uute liikmete etapiviisiliseks väljaõppeks;
b) pidevharimise programmi kõigile liikmetele.
12. Iga dominikaan peab olema suuteline jumalasõna kuulutama. Selles
jutlustamistegevuses realiseerub kuulutamiskutsumus, mis saab alguse kristlikust
ristimisest ja võimendub kinnitamise sakramendis. Tänapäevases maailmas peab
jumalasõna kuulutamine olema suunatud eelkõige inimväärikuse, elu ja perekonna
kaitsele. Dominikaanikutsumuse alla kuulub ka heaseismine kristlaste ühtsuse eest,
dialoogi eest mittekristlaste ja mitteusklikega.
13. Dominikaanide väljaõpe toetub peamiselt:
- jumalasõnale ja teoloogilistele mõtisklustele;
- liturgilisele palvele;
- ordu ajaloole ja traditsioonile;
- kaasaegsetele kiriku ja ordu dokumentidele;
- aja märkide tundmaõppimisele.
Professio ehk tõotus
14. Et saada ordu liikmeks, peavad liikmekandidaadid andma professio ehk tõotuse,
millega nad kinnitavad ametlikult oma otsust elada püha Dominicuse õpetuse vaimus ja
regula ettekirjutuste järgi.
Professio ehk tõotus võib olla ajutine või eluaegne.
Tõotus antakse alljärgneva või sarnasesisulise vormeli järgi:
„Kõigeväelise Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu, pühima neitsi Maarja ja püha
Dominicuse auks tõotan mina, N. N., sinu ees vend (õde) ülem, kogu vennaskonna ees ja
sinu ees, assistent, Jutlustajate Ordu ülema esindaja, elada vastavalt ilmikdominikaanide
regula’le kolm aastat (kogu eluaja).“
III Vennaskonna ülesehitus ja juhtimine

15. Vennaskond on sobiv keskkond iga liikme kutsumuse eest hoolitsemiseks ja selle
väljaarenemiseks. Kokkutulekute rütm kõigub vennaskonniti. Osavõtt kokkutulekutest
annab tunnistust iga liikme ustavusest.
16. Uute liikmete vastuvõtt toimub vastavalt direktooriumis toodud reeglitele, mis
määravad kindlaks kandidaatide liikmeks vastuvõtu aja ja tingimused. Uute liikmete
vastuvõtt kuulub ilmikvennaskonna ülema kompetentsi, kes, vastavalt nõukogu otsustava
hääletamise tulemusele võtab kandidaadi vastu vennaskonna liikmeks direktooriumis
toodud riituse järgi.
17. Direktooriumis määratud katseaja lõpul ja vennaskonna nõukogu hääletustulemuste
põhjal võtab vennaskonna ülem koos ordu poolt määratud assistendiga kandidaadilt vastu
ajutised või eluaegsed tõotused.
Ordu jurisdiktsioon ja vennaskonna autonoomia
18. Vennaskonnad kuuluvad ordu jurisdiktsiooni alla, on aga autonoomsed, nagu
ilmikustaatus seda nõuab, ja majanduslikult iseseisvad.
19. a) Orduülem on püha Dominicuse järglasena ja kogu dominikaankonna eestseisjana
ühtlasi ka kõigi ilmikvennaskondade pea kogu maailmas. Tema ülesandeks on jälgida, et
vennaskonnad elaksid ordu vaimus, andes praktilisi näpunäiteid vastavalt ajale ja kohale,
ning seista hea vennaskondade liikmete hingehoiu ja nende innukuse eest apostelliku
missiooni täitmisel.
b) Generaalpromootor vastutab orduülema asetäitjana kõigi vennaskondade eest ja esitab
vennaskondade ettepanekud orduülemale või generaalkapiitlile.
Provintsi piires
20. a) Provintsiaal on vennaskonna ülem oma provintsi piires. Kohaliku piiskopi
heakskiidul võib ta asutada uusi vennaskondi.
b) Provintsiaalpromootor (vend või õde) esindab provintsiaali ja on ilmikute
provintsiaalnõukogu täieõiguslik liige. Määratakse ametisse provintsiaalkapiitli või
provintsiaali otsusega p. Dominicuse ordu ilmikvennaskonna provintsiaalnõukogu
heakskiidul.

c) Provintsi piires tuleb asutada ilmikute provintsiaalnõukogu, mille liikmed valib
vennaskond. Nõukogu tegutseb vastavalt direktooriumiga kindlaksmääratud normidele.
Provintsiaalnõukogu valib endale ülema.
Vennaskonna piires
21. a) Vennaskonna eesotsas on ülem ja tema nõukogu. Nad kannavad täit vastutust
vennaskonna juhtimise ja administreerimise eest.
b) Vennaskonna nõukogu valitakse tavalises korras direktooriumi spetsiaalsete juhiste
järgi, määratud ajaks. Ülem valitakse nõukogu poolt oma liikmete hulgast.
c) Orduassistent (vend või õde) abistab ilmikvennaskonna liikmeid õpetuse ja hingehoiu
alastes küsimustes. Määratakse provintsiaali poolt provintsiaalpromootori ja kohaliku
ilmikdominikaanide vennaskonna nõukogu ettepanekul.
Ülemaaline ja rahvusvaheline nõukogu
22. a) Kui ühe riigi piires on mitu provintsi, võib moodustada ülemaalise nõukogu,
vastavalt direktooriumi erijuhistes paikapandud normidele.
b) Samal viisil võib, kui kõik vennaskonnad vastavasisulise ettepanekuga ordu poole
pöörduvad, ja kui see leitakse vajalik olevat, moodustada rahvusvahelise nõukogu.
23. Vennaskondade nõukogud võivad oma soovid ja palved esitada Jutlustajate Ordu
provintsiaalkapiitlile; ülemaaline ja rahvusvaheline nõukogu – generaalkapiitlile. Sellisel
juhul kutsutagu kohale ka mõnede vennaskondade ülemad, et koos nendega arutada
ilmikdominikaanlusega seotud küsimusi.
Vennaskondade elu korraldavad määrused
24. Ilmikdominikaanide vennaskonna kohta käivate erimääruste hulka kuuluvad:
a) vennaskonna regula (ilmikdominikaanide põhikiri, elukorralduse alused ja
juhtimisprintsiibid);
b) orduülema või generaalkapiitli avaldused;
c) eridirektooriumid.

