Uchwała Komisji Teologii i Konfesji
podjęta podczas posiedzenia 18 października 2008 r. w Bielsku-Białej
dotycząca możliwości ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.
W odpowiedzi na pytanie synodalnej Komisji ds. Kobiet dotyczące możliwości ordynacji kobiet do służby
prezbiteriatu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim - Komisja Teologii i Konfesji w dn. 18 października 2008 r.
podjęła następującą uchwałę.

Uchwała Komisji Teologii i Konfesji
podjęta podczas posiedzenia 18 października 2008 r. w Bielsku-Białej
Komisja Teologii i Konfesji, odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości ordynacji
kobiet do służby prezbiteriatu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP, sformułowane
przez Komisję ds. Kobiet, uchwala, co następuje:
1) Kwestia ordynacji kobiet do służby prezbiteriatu jest uwarunkowana ewangelickim,
luterańskim rozumieniem urzędu duchownego.
2) Uznając możliwość występowania indywidualnych opinii w kwestii ordynacji
kobiet do służby prezbiteriatu, podziela się racje i argumenty wyrażane przez zdecydowaną
większość Kościołów luterańskich, zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej.
3) Luterańskie rozumienie urzędu duchownego wywodzi się z Pisma Świętego i
uwzględnia zawarte w nim pryncypia teologiczne, leżące u podstaw teologii reformacyjnej i
współczesnej tożsamości wyznaniowej, zwłaszcza fundamentalne znaczenie nauki o
usprawiedliwieniu i wynikające z niej teologiczne równouprawnienie kobiet i mężczyzn: Nie
masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety;
albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy
jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy (Ga. 3, 28-29).
4) Konstytutywne znaczenie dla luterańskiego rozumienia urzędu duchownego ma nie
tyle instytucjonalne pojmowanie kolegium apostolskiego i nauka o historycznej sukcesji
urzędu, ile ujmowanie go w kategoriach urzędu służby Słowa Bożego, powołanego mandatem
Chrystusowym poprzez Słowo Chrystusowe i sprawowanym z upoważnienia wspólnoty
wierzących – Kościoła. Podstawowym wyznacznikiem luterańskiego urzędu duchownego
staje się służba Słowa Bożego – jego zwiastowanie, odpowiedzialność za jego przekaz,
trwanie w wierze apostolskiej oraz sprawowanie, stanowionych przez Słowo, sakramentów.
Ujęcie takie nie powinno być determinowane kwestią płci.
5) Istniejące ograniczenia płciowe w pełnieniu urzędu duchownego służby
prezbiteriatu mają charakter społeczny, kulturowy, kościelno-prawny czy kościelno-socjalny.
Wynikają one także z zależności międzykościelnych. W obecnej sytuacji wiele z tych
czynników w dalszym ciągu odgrywa istotną rolę i w dyskusji dotyczącej ordynacji kobiet nie
wolno ich pomijać, co może się wiązać z długim okresem zmiany świadomości społecznej.
Tym niemniej należy uznać, że z perspektywy teologicznej należy dopuścić możliwość
ordynacji kobiet na urząd duchowny służby prezbiteriatu.
(Uchwała została podjęta niejednogłośnie: przy jednym votum separatum.)

