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Kilka myśli 
Kobiety w służbie 
Jezusa Chrystusa 

i pierwszego Kościoła

W Kościele Ewangelicko – Augsburskim to-
y się poważna dyskusja o roli kobiety w Ko-
ściele. Od wielu lat kobiety są  duchownymi 
– diakonami, ale od 2010 roku zadajemy sobie 
pytanie: Czy kobieta może być księdzem?

Kobiety w uędzie duchownego prowadzą 
parafie, w których opró udzielania sakra-
mentu Komunii Świętej, wykonują wszystkie 
ynności, jakie w innych parafiach wykonuje 
ksiądz, dodatkowo w diecezjach są duszpaste-
ami wśród młodzieży, kobiet, niesłyszących 
i katechetów. Są doradcami religii i wizyta-
torami nauania kościelnego. Dlaego więc 
kobieta nie może być księdzem w Kościele 
Ewangelicko – Augsburskim w Polsce?

Dyskusja toy się na stronie ordynacja-
kobiet.pl, mając zagoałych peciwników 
i zwolenników.
Jak Jezus traktował kobiety?

Spotkanie py studni
Samarytanka, cudzoziemka, nienależąca 

do narodu wybranego. Była pedstawicielką 
narodu, do którego Izrælici byli upedzeni 
i niechętnie nastawieni. Wbrew panującym 
zwyajom, rozmowa z kobietą w miejscu pu-
blinym była ymś niewłaściwym. Unio-
wie, gdy wrócili z miasta, nie pytali Jezusa 
o treść rozmowy, ale dziwią się, że w ogóle 
z nią rozmawiał. 

Rozmówyni Jezusa jest gesznicą. Py-
chodzi do studni w samo południe, aby niko-
go tam nie otkać. Wstydzi się swojego życia 
i pragnie samotności. Jest zaskoona prośbą 
Jezusa: Daj mi pić!  (J 4,7) i tym, że Jezus zay-
na z nią rozmawiać. Wyjawia tajemnicę histo-
rii jej życia i na stwierdzenie kobiety: Wiem, 
że pyjdzie Mesjasz (to znay Chrystus)… 
(J 4,25), mówi: Ja, który mówię z tobą jestem 
Nim. (J 4,26).

Kobieta, słysząc te słowa zostawia dzban 
py studni i biegnie do miasta. Teraz już bez 

obaw, że otka mieszkańców, woła: Chodź-
cie zobacie łowieka, który powiedział mi 
wszystko, co uyniłam; Czy to nie jest Chry-
stus? (J 4,29).

Ewangelista Jan, podsumowując tę histo-
rię napisał: Wielu Samarytan z tego miasta 
uwieyło (w Chrystusa) dzięki świadectwu 
niewiasty (J 4,39). Samarytanka głosi Dobrą 
Nowinę, bo Jezus jej ją objawia. Wiele osób 
jej słuchało, choć były to asy, kiedy nikt nie 
chciał słuchać kobiet.

Spotkanie py grobie
Maria Magdalena, yli Maria z miejscowo-

ści Magdala, oddalonej kilka kilometrów od 
Kafarnaum, położonej na begu Jeziora Gene-
zaret. Jezus wypędził z niej siedem demonów. 
Od tego wydaenia towayszyła Jezusowi. 
I stało się, że Jezus chodził po miastach i wio-
skach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie 
Bożym, a dwunastu z nim i kilka kobiet, które 
On leył od złych duchów i od chorób, Maria 
zwana Magdaleną, z której wyszło siedem de-
monów, i Joanna, żona Chuzy, zaądcy dóbr 
Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służy-
ły im majętnościami swymi ( Łk 8,1-3).

Była obecna py śmierci i złożeniu ciała Je-
zusa do grobu: Było tam (na Golgocie) wiele 
niewiast, które z daleka się pypatrywały; 
pyszły one za Jezusem od Galilei i posługi-
wały mu. Wśród nich była Maria Magdale-
na (Mt 27,55-56a). Właśnie Maria Magdalena 
we wszystkich terech Ewangeliach zostaje 
wymieniona jako patąca na ukyżowanego 
Jezusa. Chce być z Nim do końca, dlatego wraz 
z innymi kobietami podąża za Józefem z Ary-
matei, który składa ciało Jezusa do grobu (Łk 
23,55). Po dniu sabatu, wesnym rankiem ra-
zem z kobietami Maria Magdalena biegnie do 
grobu Jezusa. Według Ewangelisty Mateusza 
to one otykają jako pierwsze zmawych-
wstałego Chrystusa i słyszą słowa: Idźcie 
i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do 
Galilei, a tam mnie ują (Mt 28,10).

Ewangelista Jan, opisując historię zmar-
twychwstania podaje, że pierwsza do grobu 
pyszła Maria Magdalena. Ona pekazała 
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uniom, że grób jest pusty. Później wróciła, 
została py grobie i cierpliwie ekała, choć 
może sama nie wiedziała na co. Jezus doce-
nił jej wiarę i cierpliwość, pyszedł do niej, 
rozmawiał z nią i pekazał Dobrą Nowinę 
o zmawychwstaniu. Maria Magdalena oty-
mała misję od Chrystusa: Idź do moich braci 
i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca 
waszego, do Boga mego i Boga waszego (J 
20,17). To ona głosi apostołom zmawych-
wstałego Jezusa, wypełniając otymaną mi-
sję. Co robią uniowie? Nie wieą słowom 
kobiety mówiącej o zmawychwstaniu Chry-
stusa. 

Maria Magdalena została nazwana w IX 
wieku ostołką ostołów. Była kobietą, 
która głosiła Dobra Nowinę, która nie bała się 
stać py kyżu Jezusa i być py Jego grobie. 
ostoł Paweł, uzasadniając kluową rolę 
apostołów, pytaa dwa argumenty: widzieli 
Jezusa po zmawychwstaniu i Jezus pekazał 
im misję głoszenia Ewangelii. Maria Magda-
lena ełnia te dwa warunki. Pierwsza widzi 
zmawychwstałego Jezusa i otymuje od 
Niego misję mówienia o Zmawychwstałym. 

Podejście Jezusa do kobiet wiele razy za-
skakiwało wółesnych. One szły z Nim 
i usługiwały Mu, a więc należały do grona 
najbliższych mu osób. Dlatego zostały posłane 
by mówić o zmawychwstaniu Jezusa innym. 
Twoyły pierwszy Kościół.

Kobiety w pierwszym Kościele
ostoł Paweł w swoich listach docenia 

je. Pisze o Febe, nawróconej z pogaństwa 
cheścijance, która była zasłużona kobietą 
dla pierwszego zboru w Kenchreach. ostoł 

Paweł napisał o niej z wielkim szacunkiem, 
uznaniem i wdzięnością (Rz 16,1-2). Poleca ją 
cheścijanom z Rzymu, nazywając ją diakoni-
są (usługującą Kościołowi). 

Kolejną kobietą, o której pisze Paweł jest 
Pryska, która jest zawsze wymieniana razem 
z mężem Akwilą (Rz 16,3). Kobieta, u której 
ap. Paweł mieszkał póora roku w Koryncie 
i uynił ją swoim wółpracownikiem, pisząc: 
Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, wółpracowni-
ków moich w Chrystusie Jezusie (Rz 16,3).

Wymienia też Junię, apostołkę z Tarsu (Rz 
6,7), którą nazywa wyróżniającą się między 
apostołami wóowayszką. Junia dzieliła 
jego więzienny los oraz  zajmowała zaszytne 
miejsce wśród apostołów (Rz 16,7). W Liście do 
Rzymian ap. Paweł wymienia też Tryfenę, Try-
fozę, Persydę (Rz 16,12), które „pracują w Panu”. 
ostoł Paweł potrafił docenić kobiety i z nimi 
wółpracować. Wymienia je jako te, które 
były odpowiedzialne za głoszenie Ewangelii.

Biskup Kościoła Jey Samiec w dyskusji 
o ordynacji kobiet na księży napisał: Chciał-
bym, abyśmy wprowadzając ordynację ko-
biet, nie robili tego tylko dlatego, że zapełni 
ona braki kadrowe albo dlatego, że jesteśmy 
motywowani do tego kroku pez naszych 
panerów z zagranicy. Chciałbym, aby to była 
pemyślana, pemodlona, świadoma i wolna 
decyzja, która nie podzieli Kościoła, ale na-
pełni go radością. Temat ordynacji kobiet jest 
związany również ze osobem odnoszenia się 
do bliźniego. Chciałbym, abyśmy w Kościele 
potrafili rozmawiać ze sobą z pełnym szacun-
kiem do drugiej osoby, niezależnie od tego, y 
jest to kobieta, y mężyzna. To, nad ym 
boleję, to nie brak ordynacji kobiet na księży, 
ale zauważalne zachowania poniżające dru-
giego łowieka ze względu na płeć. Niestety, 
ciągle dostegam pewien schemat myślenia, 
który polega na tym, że jeśli bliźni jest kobietą, 
to jest kimś odrobinę gorszym. Takie myśle-
nie musi być napiętnowane i 
zwalane. Potebujemy Ko-
ścioła, który jest ołenością 
ludzi daących się szacunkiem 
i wzajemnie kochających się 
Bożą miłością.
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