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LEHDISTÖLLE: VAPAA JULKAISTAVAKSI
INTERNATIONAL MOVEMENT WE ARE CHURCH / ME OLEMME
KIRKKO – LIIKKEEN TIEDOTE PROFESSORI HANS KÜNGIN 80VUOTISSYNTYMÄPÄIVÄN JOHDOSTA.
München, 16. 3 2008
”Professori Hans Küngin sinnikkyys katolisen kirkon uudistamisessa rohkaisee meitä.”
Katolinen uudistusliike We Are Church onnittelee Hans Küngia 80-vuotispäivän
(19.3.2008) johdosta. Küng on yksi demokratiaa katoliseen kirkkoon ajavan liikkeen
henkisistä isistä.
Professori Hans Küngin peräänantamattomuus katolisen kirkon uudistamisessa kannustaa
meitä kaikkia. Hänen sitoutumisensa ekumeenisten kysymysten ratkaisemiseen ja maailman
uskontojen väliseen dialogiin on inspiroivaa, kannustavaa ja rohkaisevaa
Maailmankuulu sveitsiläinen teologi Hans Küng on vaikuttanut keskeisesti ekumeeniseen
teologiaan. Hän on edistänyt uskontojen välistä keskustelua. Paavi Johannes XXIII nimitti
hänet viralliseksi neuvonantajaksi koollekutsumaansa, uudistusmieliseen Vatikaanin toiseen
kirkolliskokouksen (1962-1965). Küng työskentelee yhä aktiivisesti ja luovasti aloittamiensa
projektien parissa, huolimatta Johannes Paavali II:n valinnan (1978) jälkeisen Vatikaanin
hänen työstään piittaamattomasta politiikasta.
Joseph Ratzinger, eli nykyinen paavi Benedictus XVI, ylisti Küngin vuonna 1957 julkaistua
väitöskirjaa ”Justification”. Väitös käsitteli protestanttiteologi Karl Barthia. Ratzinger oli
Küngin kollega Tübingenin yliopistossa vuoteen 1968 saakka.
Küng toi jo varhain julkisuuteen keskeiset katolisen kirkon uudistusvaatimukset, ja on
voimakkaasti puolustanut ja perustellut niitä tärkeimmissä töissään. Küngin ajattelu perustuu
sekä Raamatun teksteille että yksityisen uskovan spiritualiteetille
Omistautuessaan ekumenialle Küng vaikutti ratkaisevasti katolisen ja protestanttisten
kirkkojen yhteiseen julistukseen vuonna 1999. Küngin 1963 perustaman Ekumeenisen
tutkimuksen instituutin ajama mahdollisuus kirkkojen yhteisen ehtoollisen nauttimiseen on
Küngin mukaan yhä oikea askel eteenpäin.

Ennen kaikkea Hans Küng on pitänyt esillä kysymystä kristinuskon totuudesta. Vatikaanin II
kirkolliskokouksen, paavin selibaattia koskevan kiertokirjeen (1967), ja paavin ehkäisyä
koskevan kiertokirjeen (1968) johdosta Küng kyseenalaisti opetuksen paavin
erehtymättömyydestä teoksessaan ”Infallible? An inquiry” (1970). Vatikaani julisti paavin
erehtymättömäksi ”ex cathedra” vuonna 1870.
”Infallible? An inquiry” -teoksen kysymyksenasettelun takia Johannes Paavali II riisti
Küngilta oikeuden toimia katolisena tutkijana ns. ”missio canonica” -tehtävässä. Siitä
huolimatta Küng ei sanoutunut irti teologisesti perustelluista näkemyksistään paavin
erehtymättömyyden ongelmasta. Näin hän on osoittanut, että Vatikaanin säädösten
osoittautuessa ylimielisiksi tai jopa Jeesuksen opetukseen nähden ristiriitaisiksi, tarvitaan
sokean tottelevaisuuden sijaan vastarintaa – harvemmin tavattu katolilainen hyve.
Vuonna 1968 Hans Küng luonnosteli julistuksen ”Teologian vapaudesta”. Yves Congarin,
Karl Rahnerin ja Edward Schillebeeckxin täsmennettyä hänen tekstiään, sen allekirjoitti
1360 teologia maailman kaikilta kolkilta. Heidän joukossaan oli myös Joseph Ratzinger.
1989 Küng allekirjoitti niin kutsutun Kölnin julistuksen. Siinä vaaditaan avoimuutta
katolilaiseen keskusteluun ja vastustetaan paavin auktoriteetin liioittelua.
Hans Küng on eräs sekä vuonna 1981 perustetun Initiative Church from the Basis-, että
vuonna 1995 perustetun nk. “Church people demand / Kirkkoon kuuluvat vaativat” –liikkeen
henkisistä isistä. Näiden liikkeiden pohjalta on syntynyt International Movement We Are
Church. Küngin muistelmien toisessa osassa hän esittää IMWAC:in huolenaiheiden ja
vaatimusten historiallisen ja systemaattisen perustan. IMWAC:in työ on muotoutunut ja
täsmentynyt Vatikaanin II kirkolliskokouksesta alkaen. Küng on taistellut sen päämäärien
puolesta jo 1960- ja 1970-luvuilla.
Tänä juhlapäivänä on tärkeää muistaa, ettei Vatikaani ole vastannut Hans Küngin
kysymyksiin paaviuden luonteesta lainkaan. Jatkuvasti lisääntyvät konfliktit Vatikaanin ja
paikalliskirkkojen välillä - myös Helsingin katolisen hiippakunnan nykyinen hajaannus – ovat
tämän sulkeutuneisuuden seurausta. Ne kertovat myös piispainsynodin halvaantumisesta.
Pappien pakollisesta selibaatista, naisten pappisvihkimyksestä ja sekä muiden kirkkojen
jäsenten että myös katolilaisten itsensä oikeudesta nauttia ehtoollista katolisessa kirkossa
keskustellaan kuitenkin jatkuvasti, Vatikaanin jäykästä asenteesta huolimatta.
Syyskuussa 2005 Hans Küng tapasi yllättäen paavi Benedictus XVI:nnen, entisen
yliopistokollegansa. Yllättävää ei sen sijaan ollut se, ettei paavi suostunut tapaamisessa
keskustelemaan kirkon uudistuksista. Kuten tähänkin saakka, Hans Küng puolustaa
katolilaisten maallikkojen liikettä, kirkon uudistusta ”alhaalta ylös”.
Tänään Hans Küng työskentelee erityisesti uskontojen välisen dialogin parissa. Hän on
julkaissut aiheesta kolme kirjaa, jotka käsittelevät juutalaisuutta (1991), kristinuskoa (1995) ja
Islamia (1994).
Käännös: Tapani Rytöhonka
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International Movement We Are Church
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 similarminded reform groups. We Are Church is an international movement within the RomanCatholic Church and aims at renewal on the basis of the Second Vatican Council (1962-1965).
We Are Church was started in Austria in 1995 with a church referendum.

