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40 vuotta ”Humanae Vitae” –kiertokirjeen julkaisemisesta
International Movement We Are Church edellyttää Vatikaanilta kestävää kristittyä
seksuaalimoraalia

International Movement We Are Church kommentoi Humanae Vitae –kiertokirjeen
40:ttä vuosipäivää. Kiertokirje julkaistiin heinäkuun 25:ntenä päivänä vuonna 1968.
Kirkko kaipaa kipeästi Vatikaanilta uutta näkökulmaa seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus
on jokaisen Jumalan luoman ja rakastaman ihmisen elämän voima. Siksi kirkon suhteen
siihen tulee olla lämmin ja rakastava. Suhde ei voi perustua pelolle eikä pelkoon
tukeutuvalle inhimilliselle vallankäytölle.
Pelon hylkääminen seksuaalimoraalin kysymyksissä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei
kirkon papiston ja muiden viranhaltijoiden tulisi enää nojautua vuosisatoja vanhojen
luulojen ja uskomusten varaan. He eivät voi jättää huomiotta tieteellisesti perusteltuja
faktoja ihmisen seksuaalisuudesta.
Humanae Vitae –kiertokirjeellä oli kaksi keskeistä päämäärää.
Sen tuli korostaa rakkauden merkitystä avioliittosuhteessa. Lisäksi sen tuli osoittaa
kirkon viranhaltijoiden ymmärtävän ihmisen seksuaalisuuden mekaanista elämän
jatkamista monimuotoisemmaksi, yksilöllisesti määräytyväksi kokonaisuudeksi.
Katolinen uudistusliike IMWAC toteaa, ettei Humanae Vitae saavuttanut näitä
päämääriään.
Kiertokirjettä hallitsi valitettavasti käskyn muodossa ilmaistu ohje, joka nimeää ns.
”luonnonmenetelmän” ainoaksi hyväksyttäväksi ehkäisykeinoksi. Erityisen murheelliseksi
asian tekee se, että paavi Benedictus XVI on juuri yksiselitteisesti vahvistanut
nimenomaan tämän ohjeen.

Benedictus XVI:n tekoa arvioitaessa on syytä muistaa Humanae Vitae –kiertokirjeen
muotoutumisen vaiheita.
Paavi Johannes XXIII:n koollekutsuman, paavi Paavali VI:n laajentaman Vatikaanin
komission selkeä enemmistö äänesti ehkäisyväline- ja -menetelmäkysymyksessä
vastuullisen vanhemmuuden puolesta. Vatikaanin II kirkolliskokouksen osallistujien
enemmistön hengellinen vakaumus ei kieltänyt mitään ehkäisymenetelmää.
Paavali VI ei kuitenkaan piitannut tästä kirkolliskokouksen enemmistön
näkemyksestä. Sen sijaan hän, yhä julkistamattomista syistä, julisti voimakkaasti
sen vastaisen vähemmistön mielipiteen kirkon viralliseksi opetukseksi.
Tällä teolla oli kohtalokkaat seuraukset.
Paavali VI:n päätöksen takia Humanae Vitae -kiertokirjeen myönteinen, kaunis sisältö ja
syvyys mitätöityvät. Näin ollen Vatikaani, kirkon näkyvin elementti, menetti
mahdollisuutensa osallistua uskottavasti keskusteluun sekä seksuaalisudesta yleensä
että ihmisen seksuaalisuudesta erityisesti.
IMWAC:in kanta Humanae Vitae -kiertokirjeen sisältöön on selkeä.
Kestävän kristityn seksuaalimoraalin tulee rakentua tieteellisesti perustellulle analyysille
ja tutkimukselle. Tutkimustieto tulee huomioida sekä seksuaalisuuden biologista
luonnetta tarkasteltaessa että keskusteltaessa siitä sosiaalisesta kehityksestä, jossa
myös seksuaalisuus tapahtuu.
Kirkko ei voi tuomita mitään eikä ketään seksuaalisin perustein. Jako seksuaalielämässä
”oikein” tai ”väärin” käyttäytyviin ihmisiin ei kuulu kristilliseen ajatteluun.
* Vatikaanin on olennaisen tärkeää hyväksyä ihmisen seksuaalisuutta koskeva,
tieteellisesti todistettu tieto. Tämä koskee luonnollisesti mm. homoseksuaalisuutta.
Vanhat, tietämättömyyden ja pelon synnyttämät sortomekanismit on lopultakin
hylättävä.
* Maailmanlaajuisen sosiaalisen, poliittisen ja teknisen kehityksen aiheuttamat
muutokset naisten, miesten ja perheiden elämäntilanteissa on otettava huomioon
myös keskusteltaessa seksuaalisuudesta.
* Monessa piispainkokouksessa on korostettu voimakkaasti kristillinen
omantunnonvapaus. Tämän kokouksen päätökset ovat yhä ajankohtaisia. Niitä ei tule
unohtaa eikä mitätöidä.
* HI-virusta/AIDSia ja ylikansoituksen synnyttämiä ongelmia ei kiertokirjeen
julkaisuhetkellä Vatikaanissa tunnettu. Nykyisin niistä seurannut maailmanlaajuinen,
nopeita ratkaisuja edellyttävä hätätila on itsestäänselvyys.
Kondomien kategorinen kieltäminen tai tragikoominen vetoaminen sukupuoliseen
pidättyväisyyteen eivät ole vakavasti otettavia ratkaisuehdotuksia näihin ongelmiin.
* Kaikki suuret uskonnot ovat hyväksyneet elämän suojelemisen ja jatkumisen
tavoiteltavaksi päämääräksi. Siksi eri uskontojen yhteisen, seksuaalista
käyttäytymistä koskevan lausuman tulisi olla muotoiltavissa.

Yksi viidestä IMWAC:in vuonna 1995 Vatikaanille esittämästä vaatimuksesta on
myönteinen suhtautuminen seksuaalisuuteen. Nämä vaatimukset sisältävän IMWAC:in
vetoomuksen allekirjoitti tuolloin pelkästään Itävallassa ja Saksassa 2.3 miljoonaa
ihmistä . Siitä on tullut kaikille mantereille levinneen katolisen International Movement
We Are Church -uudistusliikkeen peruskivi.
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International Movement We Are Church
Background Information
The International Movement We Are Church, founded in Rome in 1996, is represented in more than twenty countries
on all continents and is networking world-wide with similar-minded reform groups. We Are Church is an international
movement within the Roman-Catholic Church and aims at renewal on the basis of the Second Vatican Council (19621965). We Are Church was started in Austria in 1995 with a church referendum.

