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We Are Church: Jeesus Kristus ei vihkinyt papeiksi miehiä eikä naisia
Kommentti Uskonopin kongregaation uusimpaan naispappeutta vastustavaan
dekreettiin
Käännös TAPANI RYTÖHONKA
Vatikaanin kielteinen asenne naispappeutta kohtaan muuttuu yhä karkeammaksi. Se
vaikeuttaa evankeliumin sanoman uskottavaa levittämistä paitsi katolisessa kirkossa
myös muissa kristityissä kirkoissa. Näin kommentoi International Movement We Are
Church Uskonopin kongregaation uusinta naispappeutta koskevaa dekreettia.
On häpeällistä, että Vatikaani julkistaa näin epäkypsästi perustellun, naista kirkon
jäsenenä luonnehtivan kannanoton juuri toukokuussa, joka on kristinuskon näkyvimmälle
naiselle pyhitetty kuukausi. Kieltäessään naiselta oikeuden palvella Jumalan kansaa
pappina, Uskonopin kongregaation dekreetti väittää, ettei nainen voi tuntea
pappiskutsumusta. Kongregaation perustelut tälle väitteelle ovat heikot.
Vaikka dekreetti on annettu jo joulukuussa 2007, se julkistettiin vasta nyt.
Dekreetissaan Uskonopin kongregaatio tuomitsee yksiselitteisesti sekä
pappisvihkimyksen sakramenttia toivovat naiset, että ne piispat, jotka haluavat tämän
sakramentin heille jakaa. Näin tehdessään kongregaatiolla on julkeutta väittää
toteuttavansa Jeesuksen Kristuksen toiveita ja tahtoa.
Ei ole olemassa todisteita siitä, että Jeesus olisi ilmaissut toivovansa naista kohdeltavan
Uskonopin kongregaation esittämään tapaan.
Hänen ei myöskään voida väittää suosineen evankeliuminsa levittämisessä erityisesti
miehiä. Naisia toimi kirkossa 800-luvulle saakka apostoleina (Magdalan Maria, Thekla,
Nino), pappeina (mm. Ammion, Epikto, Laeta), piispoina (mm. Theodora) ja muina
työntekijöinä. Heidän historiallisuudestaan ja toiminnastaan on todisteita sekä
hautakirjoituksissa, kirkoissa että kirjallisissa lähteissä (Ks. tästä Eisen, Ute E.:
Amtstraegerinnen im fruehen Christentum / Female ministers / officeholders in early
Christianity Goettingen, Saksa 1996.)
Akateeminen, erityisesti arkeologinen tutkimus on viimeisten kahden vuosisadan aikana
osoittanut naispappeuden vastaisen argumentin historiallisesti vääräksi. Kirkon
hallintohierarkia, Vatikaani, on kirkon historian aikana muuttanut tämän kysymyksen
suhteen selvästi mieltään. (Linjan muutoksista ks. esim. Fiedler, Maureen & Rabben,
Linda, ed.: Rome has spoken… A guide to forgotten papal statements, and how they

have changed through the centuries, 113 – 127, erityisesti kanonisen lain erään
edeltäjän, 200-luvun Didascalia Apostolorum –tekstin sitaatti, 115. Crossroad, New York,
USA, 1998.). Näin etenkin säätäessään ja hyväksyessään kanonisen lain kohdan 1024.
Siksi lain tuo kohta on tulkittava pelkästään ihmissukupuolesta A syntyneeksi
ihmissukupuolen B syrjinnäksi, ja sellaisena poistettava Kanonisesta laista (Codex Iuris
Canonici CIC).
Kirkon sisäiset uudistusliikkeet ovatkin toistuvasti vaatineet tätä kohdan 1024
poistamista. Myös pappisvihkimyksen sakramentin jo vastaanottaneiden naisten
ekskommunikointi on näin ollen johdonmukaisesti kumottava.
Paavi Johannes Paavali II painotti kiertokirjeessään ”Ordinatio Sacerdotalis” vuonna
1994, että vain miehiä voidaan vihkiä papeiksi. Hänen kieltämänsä jatkokeskustelu
asiasta ei kuitenkaan ole tyrehtynyt. Päinvastoin, kysymys naisen oikeudesta
pappisvihkimykseen nousee esiin yhä useammin.
Vatikaani vakuuttaa enää vain kirkon sinisilmäisimpiä jäseniä uskotellessaan naisen
pysyvän ikuisesti niiden kirkollisten virkojen ulkopuolella, jotka senkin mukaan ovat
”ehdottoman välttämättömiä ja korvaamattomia kirkon elämälle ja tehtävälle”.
We are Church:n alkuperäinen teksti:
http://www.we-are-church.org/int/pdfs/WomenOrd08/WomensOrdination-en.pdf
Uskonopin kongregaation dekreetin latinankielinen teksti:
http://www.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=208819
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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 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 (19621965). We Are Church was started in Austria in 1995 with a church referendum.

