
Dlaczego czekam na ordynację kobiet w moim Kościele? 

Odkąd sięga pamięć rodziny należymy do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w 

Warszawie.  Dany mi był zatem, wraz ze chrztem i konfirmacją, luksus przynależności do 

wspólnoty pod wieloma względami elitarnej, choć nie wolnej od rozterek i słabości.  Do 

wspólnoty, dającej poczucie wolności duchowej i intelektualnej, ale też uczącej 

odpowiedzialności za słowa, postawy i wybory.  Tak wyposażona, zabieram głos w dyskusji o 

ordynacji kobiet, bo uważam ten temat za jeden z podstawowych dla naszego Kościoła, nie 

tylko w kategoriach teologicznych czy społeczno-kulturowych, ale – całkiem realistycznie – 

w ocenie szans przetrwania naszej wspólnoty wyznaniowej w XXI wieku. 

Z rozmów w gronie znajomych płci obojga, w różnym wieku, różnej kondycji społecznej i 

zawodowej, ewangelików, katolików i niepraktykujących, wynika, że temat ordynacji kobiet 

rozważany może być przynajmniej z kilku perspektyw: 

Kościelnej: kryzys Kościoła i ateizacja społeczeństw tzw. ‘zachodnich’ - to często używany 

argument ‘przeciw’ (winne jest rozluźnienie rygorów wyznaniowych i obyczajowych 

przejawiające się między innymi dopuszczeniem kobiet przed ołtarze).   Ale zjawisko to 

pojawia się też w krajach na wskroś katolickich, w których dyskusja o święceniach dla kobiet 

nawet się jeszcze nie zaczęła – np. w Hiszpanii czy Irlandii. Dlaczego więc ateizację w 

krajach skandynawskich wiąże się z ordynacją kobiet? To jest w najlepszej mierze korelacja, 

a nie relacja przyczynowo - skutkowa. Poza tym nie wiadomo, co by było, gdyby ordynacji 

kobiet tam nie było – może byłoby jeszcze gorzej?  

Kobiecej: kobiety kończą te same studia teologiczne, dlaczego więc nie mają po nich takich 

samych praw i możliwości zawodowych?  Czy są głupsze?  Gorzej wykształcone?  Mniej 

komunikatywne?  Kobiety obecnie mogą wykonywać każdy zawód, łącznie z pilotem 

odrzutowca i prezydentem.    Dlaczego zawód księdza jest dla nich niedostępny?  

Tradycyjnej: od dawna wiadomo, że kobiety mają większe zdolności interpersonalne; są 

bardziej empatyczne, troskliwe, opiekuńcze.  Są predysponowane do zajęć społecznych i 

wymagających uważnego kontaktu z druga osobą, często słabszą i potrzebującą wsparcia, 

lepiej się w tym sprawdzają. 

Duszpasterskiej: Kościół to mniej więcej w połowie kobiety i mężczyźni i chyba nikt nie 

twierdzi, że kobieta, jako człowiek /członek Kościoła jest mniej ważna.  Dlatego kobieta ma 

prawo do kobiecej opieki duszpasterskiej (podobnie mężczyzna - do męskiej), są tematy, o 

których lepiej rozmawia się z osobą tej same płci. 

Edukacyjnej: współczesne dzieci żyją w świecie równości i są uczone, że równość płci jest 

oczywistością.  Jak rozmawiać z nimi o tym, jednocześnie tkwiąc w organizacji, która 

dyskryminuje połowę z nas – taka instytucja wcześniej czy później będzie postrzegana przez 

nich, jako anachroniczna i opresyjna?  

Dziecięcej (dziewczynka, 7 lat): „ale przecież kobiety są księdzami – np. pani Kasia tak 

ładnie nas uczy, a pani Marta mówi kazanie, no i pani Ela wie wszystko o Panu Jezusie. To 

one nie są księżmi???    Przecież kobiety są bardziej łagodne i mają miły głos. Naprawdę nie 



mogą być księżami???  No to jedyny powód, który mi przychodzi do głowy, to, że nieładnie 

wyglądają w czarnym, trzeba zmienić kolor strojów i już”  

Z tych wszystkich i jeszcze kilku powodów bardzo czekam na ordynację kobiet w moim 

Kościele.  A jedyne pytanie, jakie mam do przeciwników ordynacji brzmi:, ‘Dlaczego nie?’.  

Dlaczego w ogóle o to się spieramy?    W Europie, w kręgu kultury chrześcijańskiej, w której 

na mocy Chrztu Świętego wszyscy chrześcijanie są równi, w Kościele Ewangelicko-

Augsburskim, który głosi powszechność kapłaństwa - wszędzie tu jednostką ludzką jest nie 

mężczyzna i nie kobieta, lecz człowiek.  Nikt rozsądny równości praw kobiet i mężczyzn nie 

kwestionuje, niech, więc ci, którzy są przeciw ordynacji kobiet, dostarczą racjonalnych 

argumentów, dlaczego są ‘przeciw’.  Bo dla mnie bycie ‘za’ jest oczywistym i naturalnym 

wyborem intelektualnym i emocjonalnym w naszych czasach.  
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