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Paavi ja kristinuskon kolme kirkkoa 

 
Zachary oli ollut perheensä kanssa reissussa Roomassa. Taru ja David ovat häntä vas-
tassa kotipihalla. He tahtovat kuulla parhaat palat Roomasta. Zachary toi Davidille tu-
liaiseksi essun, sillä David tykkäsi kokata, erityisesti juutalaisten juhlapäivinä. Taru sai ita-
lialaista pastaa.  
Esitellessään tuliaisia Zachary näyttää itselleen ostamaansa Vatikaanivaltion kalenteria, 
jossa on paavin kuva kannessa. Zachary selittää: 
– Vatikaanivaltio on Rooman sisällä. Sen valtionpäämies ja katolisen kirkon ylin johtaja on 
paavi. Nykyinen paavi on Franciscus, jonka kardinaalien kokous valitsi vuonna 2013. Ka-
tolilaiset ajattelevat, että Jeesus uskoi apostoli Pietarille kirkon ylimmän esipaimenen teh-
tävän ja, että Pietarin kuoltua paavi hoitaa tätä tehtävää hänen seuraajanaan. Paavi on 
hengellinen johtaja yli miljardille katolilaiselle.  
– Näittekö te paavin? Taru kysyi.  
– Itse asiassa kyllä, hän kävi tervehtimässä virka-asuntonsa ikkunasta, joka on lähellä 
Pietarinkirkkoa.  
Zachary näyttää Tarulle ja Davidille ottamiaan kuvia Pietarinkirkosta.  
– Kävimme myös kirkon sisällä. Se oli todella kaunis ja koristeellinen.  
Taru ja David näkevät kuvia pääalttarista, sen yläpuolella olevasta baldakiinista eli alttari-
katoksesta, upeasta, koristeellisesta Pyhän Pietarin istuimesta ja Michelangelon suunnit-
telemasta kupolista sekä Pietà-patsaasta. 
 
 

• Selvitä, mitä vaatimuksia paaviksi tulemiseen on. 

• Tutkikaa yhdessä kuvia Pietarinkirkosta ja sen taiteesta. 
 
 
David katselee kuvia ja kysyy:  
– Katolilaiset ovat kristittyjä, mutta ortodoksit ja luterilaiset ovat myös. Miksi teillä on use-
ampia eri ryhmiä? 
Zachary miettii hetken ja vastaa:  
– Noh aika paljon se taitaa riippua siitä, etteivät ortodoksit ja luterilaiset ajattele paavin 
olevan heidän johtajansa.  
Zachary jatkaa: 
– Lyhyesti selitettynä kristityillä on pitkään ollut erimielisyyksiä koskien paavin asemaa ja 
joitakin opillisia asioita. Jo ennen keskiaikaa kristillinen kirkko oli hyvin erilainen lännessä 
ja idässä. Lännen kirkon ja idän kirkon välillä oli kulttuurieroja, ja ne myös painottivat eri-
laisia opillisia kysymyksiä. Lännen kirkosta tuli katolinen kirkko ja idän kirkosta ortodoksi-
nen kirkko. Myöhemmin katolisesta kirkosta erosi protestanttiryhmiä, joilla oli erimielisyyk-
siä katolisen kirkon kanssa. Yksi näistä protestanttiryhmistä oli luterilaisuus.  
David huokaa: 
– No jopa on ollut kiistelyä! Oletteko te yhä riidoissa keskenänne? 
 



 

 

Zachary rauhoittelee: 
– Vaikka kaikilla kristillisillä kirkoilla ja ryhmillä on hieman erilaiset uskonopit, sakramentit, 
jumalanpalvelukset ja näkemykset asioista, harjoittavat he yhdessä myös ekumeniaa eli 
tekevät yhteistyötä ja pyrkivät keskenään läheisempään yhteyteen. Kirkot järjestävät esi-
merkiksi ekumeenisia rukoushetkiä ja konsertteja, joissa eri kristillisiin kirkkoihin kuuluvat 
kokoontuvat yhteen.  
 
 

• Selvitä, mitä käytännön eroja näiden kolmen kristillisen kirkon toiminnassa on, 
esim. jumalanpalveluksissa, sakramenteissa, suhtautumisessa naispappeuteen. 

• Etsi esimerkkejä ekumeenisen liikkeen toiminnasta. Mitä haasteita ekumeenisuu-
dessa on?  


