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W dniach 28 – 30 września 2007 r. w Ośrodku Ewangelickim w Warszawie, 

przy ul. Miodowej 21 odbyło się XVI Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich 
zorganizowane przez Synodalną Komisję ds. Kobiet. 
Forum zgromadziło blisko 100 pań z całej jednoty naszego Kościoła, zaproszonych 
gości z Kanady, Kaliningradu, Republiki Czeskiej i Słowackiej, a także 
przedstawicielki Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-
Metodystycznego. 
Słowa pozdrowienia skierował do zgromadzonych Biskup Kościoła - ks. Janusz 
Jagucki. 
  
Temat XVI Forum brzmiał: „ Za i przeciw ordynacji kobiet” 
Hasło biblijne: „ Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, 
nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w 
Jezusie Chrystusie.” ( Gal. 3, 28)  
 

Referat na temat urzędu duchownego w teologii ewangelickiej wygłosiła 
diakon Halina Radacz. Cytując fragmenty Pisma Świętego, przedstawiła zarówno 
starotestamentowy obraz kapłana jako sprawującego służbę ofiarną, jak i 
nowotestamentowe ujęcie Chrystusa jako Arcykapłana i ofiarę przebłagalną za 
grzechy człowieka. 
Zwróciła również uwagę na różnice w rozumieniu urzędu duchownego w Kościele 
Rzymskokatolickim i Kościołach protestanckich. 

Diakon Małgorzata Gaś, w kolejnym referacie, przedstawiła argumenty natury 
teologicznej i społeczno-kulturowej reprezentowane przez zwolenników i 
przeciwników ordynacji kobiet. 

Trzeci referat wygłoszony przez panią Aldonę Karską przybliżył 
zgromadzonym zagadnienie ordynacji kobiet w Kościołach zrzeszonych w Światowej 
Federacji Luterańskiej. W Europie na 44 Kościoły zrzeszone, jesteśmy jednym z 
sześciu Kościołów, które nie dopuszczają kobiet do ordynacji.  
Przedstawione referaty stały się impulsem do dyskusji w grupach, która zakończyła 
się następującymi refleksjami:  

- nie ordynowanie kobiet to pozbawianie Kościoła darów, które kobiety mogą 
ofiarować w tej służbie, 

- odmówienie kobietom ordynacji oznacza, że istnieje w Kościele sektor, który 
nie jest dostępny dla wszystkich, co jest niezgodne z chrześcijańskim 
przesłaniem, 

- Kościół ma dobre doświadczenia z pracy z kobietami teologami, które potrafią 
znakomicie inspirować życie parafialne 

- parafianie, a w szczególności kobiety, byliby bardziej otwarci gdyby księżmi 
były również kobiety, 

- kobiety i mężczyźni są równi wobec Boga. 
Zdecydowana większość zgromadzonych opowiedziała się za ordynacją kobiet. 
 
 



 
Komisji przedstawiono też następujące wnioski: 
 

1. Forum Kobiet Luterańskich ponownie domaga się podjęcia przez Synod 
Kościoła  

     rzetelnej dyskusji w sprawie ordynacji kobiet. 
 

2. Forum Kobiet Luterańskich postuluje zmianę przepisów prawa kościelnego  
w taki sposób aby ordynacja kobiet stała się możliwa. 

 
3. Zgromadzone wnioskują aby władze Kościoła powołały rzecznika prasowego,  

którego zadaniem byłoby m.in. dementowanie nieprawdziwych informacji o 
Kościele i luteranizmie ukazujących się w mediach.  
 

4. Przedstawicielki Forum zaproponowały by tematem następnego Forum była  
służba odwiedzinowa jako jedno z istotnych pól aktywności kobiet w Kościele.   

 
Forum zakończono w niedzielę uroczystym nabożeństwem w kościele Świętej Trójcy, 
podczas którego kazanie wygłosiła diakon Beata Janota. 
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