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Studium – Õppetöö

1. Dominikaani õppetöö loomus ning allikad
Sõna „õppetöö“ on ladina sõna „studium“ tõlge.
„Studium” tähendas esmalt 'agarat püüdlemist', 'kiindumust' ja hakkas hiljem
tähendama ka 'teaduslikku uurimist' ja 'teaduslikku tegevust'.
Dominikaani õppetöö on seotud kaastundega. Miks nii?
Allikas on juba evangeeliumis. Jeesusel „hakkas rahvahulka nähes neist hale,
sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast”.
Me võime olla kindlad, et see Jeesuse kaastunne oli ka Dominicuse südames,
kui ta nägi inimesi, kes olid usust kaugel.
Nõnda võime aru saada, et kaastunne inimeste vastu, kes usku ei tunne ega
tunnista, oli Dominikaani Ordu rajamise peamine põhjus.
See seletab, miks õppetöö on nii sügavalt juurdunud dominikaani vaimsusse.
Kõnealune arusaamine tuleb selle teadvustamisest, et ilma hea sõnumita
olemine on inimese kõige suurem õnnetus.
Nagu õpetab meid Jeesus: „Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu
su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui
nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus?” (Mt 6,22-23)
Selles võrdluses tähendab silm meie mõistust ning ihu meie tegusid. Siit on
näha, et hea elu tuleb esmajoones heast mõtlemisest. Selles mõttes, et kui meil
ei ole õiget arusaamist, siis ei saa me üldse valida õiget teed, mida mööda oma
elus käia. Meil on vaja esmalt võtta vastu hea sõnum, ja alles seejärel saame
meelt parandada. „Uskuge heasse sõnumisse ja parandage meelt,“ ütles Jeesus
oma kuulutamise alguses.
Nagu me oleme öelnud eelmisel korral tõe kohta ja nagu isa Artur ütles
sisekaemuse kohta: sellest ajast peale, kui Jumal andis meile oma Poja, kes on
Tõde, on meil olemas alus, millel käia.
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Seepärast nõudis püha Dominicus oma vendadelt, et nad õpiksid ise ja oleksid
valmis pakkuma Kristuse ja Kiriku õpetust nendele, kellel on seda vaja, see
tähendab kõigile.
Nõnda ongi Dominikaani Ordu deviis: „contemplare et contemplata aliis
tradere“: 'kontempleerige ja andke teistele edasi oma kontemplatsiooni vilju'.
2. Mida dominikaani vaimsuse puhul õpitakse?
Sellest, mida ütlesime, tuleb see, et dominikaani õppetöö on peamiselt
suunatud Jumala Sõnale.
Jumala Sõna peaksime aga mõistma laiemas mõttes. Sest Jumal räägib meile
kõige kaudu, mis üldse olemas on.
Pühakirja kirjutatu laseb meil paremini aru saada sellest, mida Jumal räägib
meile teiste asjade kaudu. Me võime ka öelda, et Pühakiri avab meid sellele
üldisele Jumala kõnele.
Esimene õppetöö ala on seega Pühakiri. Pühakiri aga antakse meile Kirikus.
Sest Kirik oli esmalt ning seejärel tuli Pühakiri. Me loeme Pühakirja kui midagi
sellist, mille me oleme saanud Kiriku käest. See tähendab, et Pühakirja
lugemisega käivad koos Kirikuisade lugemine ja ka teiste pühade inimeste
kirjutised.
Kirik aga on iseeneses Jeesuse Lihakssaamise pikendus kuni maailma lõpuni.
Seepärast on üks Kiriku ülesannetest pidev õpetamine. Kirik teeb seda oma
Õpetusameti kaudu. See toimub nii, et Kirik annab välja dokumendid
erinevate teemade kohta. Need dokumendid on ametlik Kiriku õpetus, millele
me saame viidata. Ilmselt on need ka kristliku ja dominikaani õppetöö osa.
Siin on vaja panna tähele, et õige arusaamine Jumala sõnast eeldab õiget
mõistuse tööd.
Me jõuame selleni oma mõistuse harjutamise kaudu. See toimub filosoofia ja
loogika abil. Harjutamine teritab mõistust ning teeb „meie silma selgeks“.
Seepärast sisaldab Dominikaani õppetöö ka filosoofide kirjutistega tutvumist.
Kuid ärgem imestagem, et Dominikaani õppetöö ei lõpe mitte raamatute
lugemisega.
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Sest alles siis, kui meie mõistus on saanud teravaks, algab ega mitte ei lõpe
selle töö.
Olles saanud Jumala valgust, tahtkem seda ka kasutada. Niimoodi jääb
õppetöö kestma kogu meie elu.
Mõistus, mis on saanud teravaks harjutamise ja valgustatud usu abil, suudab
õppida elu läbi. Sel viisil saab õppetöö lakkamatuks tegevuseks.
3. Praktilised järeldused
Sellest vaatepunktist lähtudes on nii oluline ja tähtis, et Kirikus oleksid
erinevad raamatukogud. On vaja, et raamatud ja dokumendid, mille kaudu
saame teada Kiriku õpetusest, oleksid kättesaadavad.
On vajalik ja väga kasulik, kui me korraldame erinevaid koosolekuid selleks, et
paremini aru saada Jumala tõest.
Kas see tähendab, et igal kristlasel peaks olema palju raamatuid ning igaüks
peaks kulutama palju aega lugemisele? See ei ole hädavajalik. Igal juhul on aga
hädavajalik, et kõikidel oleks südames, et Kirikus oleksid inimesed, kes seda
teevad.
Õppetöö võib toimuda ka mujal, see tähendab meie mõtisklustes ja vestlustes.
Kõikidele kõneleb Jumal. Seepärast on kõik kutsutud kuulma Jumala Sõna.
Seega ongi kõik kutsutud kulutama aega ja südant õppetööle. Kõikidel on vaja
olla natuke dominikaan.

