H προβληματική της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τις διακόνισσες και την
χειροτονία των γυναικών
Δημήτριος Κεραμιδάς
Η σχετική προβληματική στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία προέκυψε ως:
1. Απάντηση στην άποψη, πως η απαγόρευση της χειροτονίας των γυναικών δεν έχει βιβλική και
δογματική θεμελίωση.
2. Αντίδραση στη χειροτονία γυναικών σε άλλες χριστιανικές Ομολογίες
3. Αποσαφήνιση της επίσημης θέσης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Πάπας Παύλος ΣΤ΄ (1975):
Οι «θεμελιώδεις λόγοι» της μη χειροτονίας των γυναικών:
1. Το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος επέλεξε τους Αποστόλους μονάχα μεταξύ ανδρών.
2. Η διαρκής πράξη της Εκκλησίας.
3. Η ισχύουσα επίσημη διδασκαλία.
Διακήρυξη Inter insigniores (1976):
Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ποτέ δεν χειροτόνησε γυναίκες ως πρεσβυτέρους και επισκόπους, μένοντας
πιστή στο «κανονιστικό» παράδειγμα του Ιησού και την πράξη των Αποστόλων.
2. Η ανδρική ιερωσύνη ανήκει στην αμετάβλητη ουσία του μυστηρίου της ιερωσύνης και όχι στα μεταβλητά
στοιχεία της.
3. Ο Ιησούς είναι το ιερατικό υπόδειγμα που ακολουθεί το εκκλησιαστικό σώμα. Ο ιερέας/εικόνα του Χριστού
οφείλει να προέρχεται από τους άνδρες, διαφορετικά καταργείται η συμβολική-αντιπροσωπευτική ισχύς της
ιερωσύνης.
4. Η ιερωσύνη δεν είναι δικαίωμα, αλλά δώρο του Θεού. Αφορά την πίστη και γι’ αυτό είναι ανόμοια από τη
συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών.
Αποστολική Επιστολή Ordinatio Sacerdotalis του Ιωάννη Παύλου Β΄ (1994):
- Στη δυτική και ανατολική παράδοση της Εκκλησίας τηρείται αδιαλείπτως η αποκλειστική ιερωσύνη των
ανδρών.
- Στην επιλογή των Αποστόλων ο Χριστός δεν έδρασε δεσμευόμενος από τις κοινωνικές και πολιτιστικές
συνθήκες, αλλά με ελεύθερο και κυρίαρχο τρόπο.
- Η μη χειροτονία των γυναικών θα πρέπει να θεωρείται οριστική για την Εκκλησία και τους πιστούς.
J. Ratzinger: Οριστική δογματική αλήθεια και διδασκαλία με αλάθητο και ανέκκλητο κύρος, διότι
συνδέεται με την εξ αποκαλύψεως αλήθεια (Γραφή, Παράδοση).
Πάπας Φραγκίσκος Α΄:
- Πρέπει ν’ αναπτυχθεί μια θεολογία των γυναικών.
- Η Θεοτόκος ήταν σημαντικότερη από τους Αποστόλους. Η γυναίκα στην Εκκλησία είναι πιο σημαντική
από τους επισκόπους και τους ιερείς
- Η γυναικεία ιδιοφυΐα είναι απαραίτητη στους χώρους όπου λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις και
ασκείται η εξουσία στην Εκκλησία.
- Όποιος μιλά για γυναίκες καρδινάλιους υποφέρει από κληρικαλισμό.
- Η μητρότητα είναι ένας πλούτος για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η γυναίκα. Καλώντας τη γυναίκα στη
μητρότητα, ο Θεός της ανέθεσε μ’ έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο την ανθρώπινη ύπαρξη.
- Ο κίνδυνος από τη χειραφέτηση που απογυμνώνει τη γυναίκα από τα γνωρίσματά της.
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