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UVOD
Duhovništvo v krščanstvu je bilo od samega začetka v moških rokah. Šele v 19. stoletju
se je začelo razvijati tudi žensko duhovništvo, ki se je potem razmahnilo šele v
20. stoletju. Gre za pojav, ki se je v zgodovini pojavil razmeroma pozno. Na to so
vplivale razne družbene spremembe, ki so nastale predvsem zaradi marksizma,
liberalizma in feminizma ter v katerih so se ženske borile za svoje pravice. Teh pa zase
niso zahtevale samo znotraj države, v kateri so živele, temveč tudi znotraj cerkve, ko so
zahtevale enakopravnost na različnih položajih in možnost duhovniške službe. Odziv na
to vprašanje se je v krščanskih cerkvah razlikoval glede na njihovo teologijo in
tradicijo.
V tej nalogi bo osredotočenost naravnana na razvoj ženskega gibanja za duhovniško
službo ženske, še posebej v Evangeličanski cerkvi. Glede na raznolikost, ki je nastala
znotraj evangeličanskih cerkva, bo poudarek predvsem na Nemški evangeličanski
cerkvi (EKD).1 Preden pa sploh lahko odgovorimo na problematiko v besedilu, moramo
to temo uvrstiti v širši kontekst. Vsa vprašanja se začenjajo s tem, kaj sploh pomeni
duhovništvo za različne veje krščanskih cerkva, tj. Rimskokatoliško, Pravoslavno in
Evangeličansko cerkev, in kaj te cerkve razumejo pod pojmom cerkvenih služb. Po
razjasnitvi tega vprašanja smo razpravljali o spremembah v družbi, ki so omogočile
večje možnosti za žensko delovanje, in jih na kratko predstavili. Pri tem je treba
izpostaviti francosko revolucijo, politične in druge sisteme, ki so se razvili v času po
francoski revoluciji. Glede na to, da se je ta razvoj začel šele v 18. stoletju, smo v nalogi
poskušali podrobneje prikazati, kakšno vlogo so imele ženske v krščanstvu. Znotraj tega
bomo videli, zakaj in kdaj je sploh prišlo do tega, da je prva ženska nastopila
duhovniško službo, in kakšne posledice je to pustilo. Na vprašanje ženskega
duhovništva so morale odgovoriti vse cerkve. Videli bomo, katere izmed njih so na to
odgovorile pozitivno in katere negativno ter kakšne razloge so imele za svojo odločitev.
Po predstavitvi problematike glede služb, sprememb v družbi, razvoja žensk v
krščanstvu in vprašanja ordinacije se bomo posvetili Evangeličanski cerkvi. Njen razvoj
se je začel z Luthrom in njegovimi sodobniki, ki so poskušali odgovoriti na vprašanje o
ženskem duhovništvu. Večina razlag, opisov in mnenj v nalogi, ki se navezuje na
1

Evangelische Kirche in Deutschland.

1

žensko duhovništvo, se nanaša na EKD. Kljub vloženemu trudi so bile službe v
Evangeličanski cerkvi za ženske dolgo časa nedostopne. Do preobrata je prišlo v 19.
stoletju, ko so začeli poudarjati teološko izobrazbo duhovnikov, s tem pa se je pojavila
tudi služba diakonis, ki ji je sledila služba vikarke in kmalu zatem še služba duhovnice.
Ugotavljali bomo, kako je s to službo danes in kakšna pot, ki bo vodila do
enakopravnosti med moškim in žensko duhovnico, ženske še čaka. Razpravljali bomo
tudi o ženskem duhovništvu na Slovenskem in na koncu predstavili intervjuje z
duhovnicami iz Evangeličanske cerkve v Sloveniji.
Evangeličanska cerkev ni prva, ki je stopila na pot ženskega duhovništva, vendar velja
omeniti, da vse evangeličanske cerkve ne priznavajo ženskega duhovništva. Tako je ta
tema zanimiva ne le za ekumenski dialog med različnimi vejami krščanstva, ampak tudi
znotraj same Evangeličanske cerkve.
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1. DUHOVNIŠTVO

1.1 Religijsko-zgodovinski pogled na duhovništvo
Duhovniki (iz gr. starejši, predstojnik) so religijski vodje, ki imajo v primerjavi z
laičnimi verniki poseben položaj, saj jih od množice vernikov ločita predvsem posebna
moč (karizma, milost, mana) in posredniška naloga med Bogom in človekom. Posebna
moč (mana) ali milost jim je dana že ob rojstvu v duhovniški stan (hinduizem: kasta
brahmanov; judovstvo: leviti; parizem; pogosto v nestorijanskem krščanstvu) ali jim jo
dodelijo drugi člani duhovništva s posvetitvijo ali pa oboje skupaj. Predaja posvetitve z
ene generacije duhovnikov na naslednjo omogoča, da je duhovnik del nasledstva (npr.
od Mojzesa, Jezusa), ki mu daje versko legitimnost.
Duhovnikova milost se lahko z asketskim načinom življenja (post, molitev, celibat) še
poveča. Duhovniki, ki niso že ob rojstvu pripadali stanu in so bili posvečeni, so bili
glede na intelektualne, telesne, karakterne in verske kvalitete namensko izbrani za to
službo.
Duhovniki so z bogom ali bogovi, ki mu/jim služijo, v osebnem odnosu, ki je drugačen
od laičnega. Naslednja posebnost je tudi kult žrtvovanja, ki ga duhovniki izvajajo,
največkrat v povezavi z oltarjem. Pri tem so posredniki med bogom in laiki. Po potrebi
posredujejo tudi božjo voljo, sveto znanje ali pa so skrbniki božjih darov milosti (npr.
zakrament, blagoslov).
Duhovniki imajo posebne naloge, ki so laikom prepovedane, nasprotno pa so tudi
duhovnikom prepovedana nekatera opravila. Te naloge so povezane predvsem s kultom
(žrtev, obredno umivanje, branje svetih besedil, ples, posvetitev …), z neposrednim
občevanjem z božanstvom in v njegovi službi, včasih pa tudi s pastoralo, zdravljenjem,
vedeževanjem, zaklinjanjem in ohranitvijo izročila. Kot verskim voditeljem jim
pripadajo tudi naloge upravljanja ali celo sodniške funkcije.
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Službo duhovnika so v zgodovini verstev največkrat opravljali moški. Ženske so bile
duhovnice v etnični religiji shintō, v antični Grčiji in Rimu, v nekrščanski severni
Evropi in v novejšem času tudi v nekaterih krščanskih skupinah. Duhovniki so po eni
strani podvrženi določenim tabujem, po drugi strani pa uživajo posebne pravice. S
posebnimi oblačili, nakitom, brado ali frizuro so ves čas ali pa samo med opravljanjem
službe ločeni od drugih pripadnikov njihove religije. Pogosto so podvrženi predpisom,
ki jim onemogočajo normalno interakcijo z laiki (npr. predpisi o čistosti, predpisi o
hrani, neporočenost). Nosilci duhovniških funkcij oblikujejo zaprto družbo. Te družbe
po navadi ustvarijo hierarhijo, to pomeni, da njeni člani pripadajo različnim položajem
in imajo različne funkcije.
Vrače je treba obravnavati ločeno od duhovništva. Prvi imajo bolj opravka z močmi, ki
jih je treba obvladati, in manj z osebnim božanstvom, s kakršnim so duhovniki v
podrejenem odnosu. Nekatere funkcije šamanov so sicer enake duhovniškim, a se z
božanstvom povezujejo prek stanja transa ali ekstaze.
V številnih religijah obstaja služba vrhovnega duhovnika. V Egiptu je to funkcijo imel
faraon, v novem kraljestvu pa je ta služba imela zastopnika tudi v večjih templjih. V
Rimu je cesar Avgust prevzel funkcijo pontifex maximus2. Taka služba je obstajala tudi
v religijah starega Orienta (Sumerija, Asirija), prav tako tudi v Izraelu. V
rimskokatoliškem krščanstvu je papež s svojo jurisdikcijsko oblastjo nad vsemi škofi
vrhovni duhovnik. Druge krščanske veroizpovedi kljub prisotni hierarhiji niso ustvarile
podobne

službe.

Pravoslavna

cerkev

z

ekumenskim

patriarhom

(sedež

v

Konstantinoplu) pozna le patriarha, ki je primus inter pares3.
Duhovništvo obstaja v številnih ljudskih in univerzalnih religijah. V grško-rimski antiki
so jo velikokrat upravljali kar uradniki, v času Homerja pa celo lokalni oblastniki. Tu se
še kaže prvotna povezanost med kraljevino in duhovništvom (Klein 1997, 379–381).
2

Pontifeks [latinsko], v starem Rimu član najvišjega kolegija svečenikov, ki je imel pravico do odločanja
o religioznih kultih in nadzor nad tem. Na vrhu je stal pontifex maximus (vrhovni svečenik), nadrejen
vsem drugim pontifeksom, pa tudi flaminom, vestalkam idr. Funkcija vrhovnega svečenika je bila zelo
zaželena zaradi pooblastil pri odločanju o rimski državni religiji in ker je zagotavljala velik vpliv na
notranjo politiko. Po Lepidovi smrti (12 pr. n. š.) so naziv za vedno prevzeli Avgust in vsi naslednji
vladarji; Gracijan se mu je 382 n. š. odrekel. Pooblastila vrhovnega svečenika so prešla na papeže, v 5. st.
tudi formalno kot naslov.
3
Prvi med enakimi.
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1.2 Duhovniška služba v Stari in Novi zavezi
1.2.1 Stara zaveza
V hebrejskem testamentu je seveda govora o duhovnikih, v raziskovanju pa so številne
podrobnosti sporne in nejasne (Klessmann, 2012, 27). Duhovništvo v Stari zavezi lahko
razdelimo na pet obdobij, in sicer na čas patriarhov, čas sodnikov, čas kraljev ter na čas
pred izgnanstvom in čas po izgnanstvu. Znotraj teh obdobij so imeli duhovniki različne
naloge: izvajanje prerokb, nega oz. vzdrževanje nauka, sodbe v vprašanjih čistosti,
vzdrževanje zakonov, sodelovanje pri darovanju. Na kraljevih svetiščih so duhovniki
imeli status služabnikov države. Tudi v antičnem judovstvu so sprva bili duhovniki, ki
so poleg obveznosti v templju morali skrbeti tudi za prenos nauka Tore ljudem. Z
uničenjem templja leta 70 n. št. in s tem povezanim koncem kulta templja, je darovalno
duhovništvo (Opferpriestertum) vse bolj izgubljalo svojo funkcijo ter po dolgem
procesu bilo nadomeščeno z rabinatom. Rabi je učitelj, ki v učni ustanovi preučuje
Toro, jo razlaga in uči. V judovstvu sta kult templja kot središča vere zamenjala razlaga
in posredovanje Tore. S tem je položaj učiteljev postajal vse bolj pomemben, čeprav vse
do srednjega veka ni bilo uradne službe za to. Rabini so poklic opravljali bolj zato, da bi
si zagotovili sredstva za preživetje in so bolj »prostovoljno« preučevali oz. učili Toro
(Klessmann 2012, 28).

1.2.2 Nova zaveza
Prvotna krščanska skupnost se ogradi od kultnega duhovništva judovstva, namesto tega
nadaljuje učne oz. rabinske poteze judovske pobožnosti: Jezus je v Lk 4,16sl. prikazan v
tradicionalni podobi rabina, ki poučuje, in tudi ogovarja se ga kot rabi ali rabuni. Jezus
je poklical apostole in uporabljal krog »dvanajstih«, ampak s tem ni ustanovil službe v
poznejšem pomenu besede. Ravno nasprotno, Mk 10,42sl. jasno prikazuje tradicionalne
strukture nadrejenosti in podrejenosti, ki so bile značilne za takratni čas. V ospredju sta
izmenično služenje in ljubezen do bližnjih. Poleg tega je omenjeno, da je Jezus
pooblaščal ljudi za oznanjanje (Mt 10,5sl.), zdravljenje (Mt 10,8) in odpuščanje grehov
(Jn 20, 21–23). Poznejše priče vstajenja so lahko imele večja pooblastila in avtoriteto.
Njihovo pričevanje in vera v Jezusa kot Kristusa sta legitimirali njihovo službo.

5

Verjetno je bil pomemben določen jeruzalemski krog dvanajstih, v katerem naj bi Peter
imel vodilno funkcijo (Apd 5,1–11). V času cerkvenih začetkov je očitno bilo veliko
služb in funkcij, med njimi tudi (duhovne) naloge vodenja, ki so se le počasi uveljavile
kot take. To se vidi po tem, da je terminologija sprva neenotna in se je struktura služb
razlikovala tudi glede na regije (Klessmann 2012, 29).
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2. DUHOVNIKI ‒ POSVEČENI ALI IZBRANI CERKVENI
SLUŽABNIKI

Glede na veliko število konfesionalnih cerkva je pomembno, da se razlikujejo v
bistvenih elementih na področju struktur cerkvenih služb in v cerkvenem pravu.
Temeljno vprašanje, ki obremenjuje Katoliško cerkev in protestantske cerkve, je
vprašanje veljavnosti posvečevanja duhovnikov. To vprašanje je povezano z evharistijo
oz. Gospodovo večerjo, ki predstavlja največji simbol Kristusove cerkve. Ko se bo med
cerkvami rešilo vprašanje evharistije, se bodo krščanske cerkve lahko med seboj še bolj
povezale in združevale.

2.1 Nauk o skupnem duhovništvu
Najprej se moramo ustaviti pri pojmu duhovništvo na splošno, katerega pomen ni
vprašljiv za nobeno izmed krščanskih cerkva. Za boljše razumevanje cerkvenih služb pa
moramo razumeti, kdo je tisti, od katerega prihaja odrešenje za nas. Bog je odrešenje
izvršil v Jezusu Kristusu, v njegovi smrti na križu in po njegovem vstajenju doseže
odrešitveno delovanje za ves svet. Iz tega sledi, da je Kristus veliki duhovnik, ki se
vedno zavzema za svoje pri Očetu (prim. Heb 7,254). Kakor je bil Jezus poslan po
Svetem Duhu na svet, tako tudi Jezus po tem Duhu pošilja svoje učence v svet, da mu
ponesejo evangelij. Izhajati moramo iz tega, da ima Cerkev posebno poslanstvo, ker
daruje duhovne daritve in razglaša velika Božja dela (prim. 1 Pt 2, 5‒9). Vsak kristjan
ima po krstu poseben dar, da služi Bogu. V Katekizmu katoliške Cerkve (KKC) beremo
o enem samem Kristusovem duhovništvu. Vendar pa KKC to duhovništvo razdeli na
službeno oz. hierarhično duhovništvo škofov in duhovnikov ter skupno duhovništvo
vseh vernikov. V členu 1547 beremo: »Eno in drugo, vsako na svoj poseben način,
deležno edinega Kristusovega duhovništva, se vendarle med seboj bistveno razlikujeta,
četudi sta naravnani drugo na drugo. Medtem ko se skupno duhovništvo vernikov
uresničuje v razvijanju krstne milosti, življenja iz vere, upanja, ljubezni, življenja po

4

Dokončno lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje.
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Duhu, pa je službeno duhovništvo v službi skupnega duhovništva in je usmerjeno na
razvijanje krstne milosti vseh kristjanov. Službeno duhovništvo je eno od sredstev, po
katerih Kristus nenehno zida in vodi svojo Cerkev.« Dolenc (2003, 102) pa pravi
»Službeni duhovnik (sacerdos ministerialis) namreč s sveto oblastjo (potestas), ki jo
ima, oblikuje duhovniško ljudstvo in ga vodi, opravlja kot Kristusov namestnik (in
persona Christi) evharistično daritev in jo v imenu vsega ljudstva daruje Bogu; verniki
pa v moči svojega kraljevega duhovništva (sacerdotium regale) sodelujejo pri
darovanju evharistije in to duhovništvo uveljavljajo v prejemanju zakramentov, v
molitvi in zahvaljevanju, s pričevanjem svetega življenja, z zatajevanjem samega sebe
in z dejavno ljubeznijo.«

2.2 Pomen in struktura cerkvenih služb
»Prepoznamo lahko predvsem tri funkcije služb: duhovniška služba ima dolžnost
skrbeti za kultnoritualno komunikacijo z Bogom in ohranjati versko disciplino. Kjer se
določena skupnost, kot pleme ali narod, sama versko utemelji, je duhovniška služba
tesno povezana s političnimi nalogami in funkcijami (primerjaj pomen kralja kot
»pontifexa maximusa«).
Učiteljska služba je, z religijskofenomenološkega zornega kota, oblikovana zelo
različno. Guruji, rabini, imami, pridigarji ali teologi imajo za člane verske skupnosti
bistveno vzgojno funkcijo. Učiteljska služba pomaga ljudem pri iskanju orientacije v
velikokrat zapleteni, pluralni družbi z zapletenimi etičnimi in socialnimi odločitvami.
Zato ima učiteljska služba za skupnost pomembno socialno funkcijo.
Preroška služba je po izvoru in značaju karizmatična. Preroki oznanjajo božjo voljo
glede na osebno usodo in aktualne družbene dogodke. Njihova služba torej vsebuje
kritično emancipacijsko komponento in je v razmerju do verske institucije lahko na
veliko bolj kritični distanci kot duhovniška ali učiteljska služba.« (Frieling 2002, 16‒
17.)
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2.3 Pomen cerkvenih služb v Katoliški cerkvi
Osnovo, na kateri je gradilo cerkveno učiteljstvo, lahko najdemo v Decretum pro
Armenis iz koncila v Firencah in tudi v Doctrina de sacramento ordinis iz
tridentinskega koncila ter v različnih koncilskih dokumentih II. vatikanskega koncila,
predvsem v dogmatični konstituciji o Cerkvi (Lumen Gentium). Rimskokatoliška cerkev
razume besedo ordinacija kot vključitev v cerkveno hierarhijo s pomočjo zakramenta
svetega reda. Zakrament svetega reda zaobjema tri stopnje duhovniškega posvečenja
(episkopat, prezbiterat in diakonat5). Beseda ordinacija se definira kot zakrament, ki ga
je postavil sam Jezus Kristus v NZ, v katerem je prejemniku po polaganju rok in
posvetilni molitvi podeljeno pooblastilo za opravljanje tega reda.6 Za lažje razumevanje
bomo na kratko opisali te tri stopnje svetega reda, ki so povzete po členih KKC od 1554
do 1571.
a) Episkopat ali škofovsko posvečenje lahko imenujemo tudi vrhunec svete službe
(najvišje duhovništvo). To posvečenje se nepretrgoma izvaja iz apostolskega nasledstva.
Škofovsko posvečenje se podeljuje z besedami posvečenja in polaganjem rok (škofje so
tako posvečeni od drugih škofov, od katerih je eden glavni posvečevalec in dva
soposvečevalca. Glavni delivec tega zakramenta je škof), tako da tej službi pripadata
poleg posvečevalne službe (veliki duhovnik) še učiteljska (učitelj vere) in vodstvena
služba (pastir). Vsak škof je Kristusov namestnik, ki ima pastoralno odgovornost za
delno Cerkev, ki mu je bila zaupana, hkrati pa nosi skupaj z vsemi brati v škofovstvu
skrb za vse cerkve.
b) Prezbiterat ali mašniško (duhovniško) posvečenje se podeljuje z zakramentom, s
katerim se duhovnikom po maziljenju Svetega Duha vtisne posebno neizbrisno
znamenje, da lahko delujejo v osebi Kristusa, ki je glava Cerkve. Delivec tega
zakramenta je škof, a tudi prisotni duhovniki na ordiniranega položijo roke. Nimajo
najvišje stopnje duhovništva in so v izvrševanju svoje oblasti odvisni od škofov. V tem
zakramentu so duhovniki deležni poslanstva, ki ga je Kristus zaupal apostolom (s celim

5

CIC 1983 kan. 1009 §1. Sveti red obsega episkopat, prezbiterat in diakonat.
CIC 1983 kan. 1009 §2. Podeljuje se s polaganjem rok in posvetilno molitvijo, kakor je za vsako stopnjo
predpisano v liturgičnih knjigah.
6
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srcem so naj pripravljeni oznanjevati evangelij). Svojo službo opravljajo v osebi
Kristusa, predvsem v evharističnem bogoslužju, kjer razglašajo njegovo skrivnost,
pridružujejo molitve vernikov in edino daritev Nove zaveze (daritev Kristusa, ki je sam
sebe daroval Očetu kot brezmadežna žrtev). Duhovniki imajo različne naloge, saj so kot
sodelavci in pomočniki škofom poklicani, da služijo Božjemu ljudstvu. Svojo službo pa
morejo opravljati samo v odvisnosti od škofa in v občestvu z njim.
c) Diakonsko posvečenje je nižja hierarhična stopnja zakramenta svetega reda in ni, kot
mnogi mislijo, le prehodna stopnja k duhovništvu. Pri tem zakramentu ne gre za
duhovništvo, ampak za strežništvo (izvirno so bili diakoni odgovorni za zbiranje in
razdeljevanje hrane revnim ljudem). Na diakone polaga roke samo škof, kar pomeni, da
je diakon na poseben način vezan na škofa. Tudi diakoni so deležni Kristusovega
poslanstva in milosti. Z zakramentom dobijo pečat (neizbrisno znamenje) in se
upodobijo po Kristusu, ki je postal diakon (služabnik vseh). Naloga diakonov je, da
škofom in duhovnikom pomagajo pri obhajanju Božjih skrivnosti, zlasti evharistije, da
evharistijo razdeljujejo, da prisostvujejo sklepanju zakona in ga blagoslavljajo, da
razglašajo evangelij in pridigajo, da vodijo pogrebe in da se posvečajo različnim
službam ljubezni do bližnjega (ne morejo pa obhajati evharistije ali dati odveze).

2.4 Pomen cerkvenih služb v Pravoslavni cerkvi
V pravoslavnih cerkvah poznajo dve vrsti redov, in sicer veliki (diakon, duhovnik, škof)
in manjši red (bralcev in subdiakonov). Ordinacija v višje redove je vedno izpeljana
skozi liturgijo in mora biti opravljena individualno (v eni liturgiji je lahko opravljena le
ena ordinacija: ali diakonska ali duhovniška ali škofovska). Ordinacijo diakonov,
duhovnikov in škofov lahko opravi samo škof. Za ordinacijo škofa so potrebni trije oz.
vsaj dva škofa. Pri ordinaciji aktivno sodelujejo tudi ljudje (Božje ljudstvo), ki v
določeni točki tega bogoslužja priznajo ordinacijo z besedo Axios (beseda Axios
pomeni, da je vreden; če se ljudje ne strinjajo z ordinacijo, pa za svoje nestrinjanje
uporabijo besedo Anaxios, kar pomeni, da ordinirani ni vreden, da prejme ordinacijo)
(Ware 1993, 290–291).
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Nosilec službe se po novejši interpretaciji razumeva kot »vodja (glava) evharistične
občine«. S klicanjem Svetega Duha in s tem, da daruje enak blagoslov kot Gospod,
doseže evharistično zbiranje občine. Prvotno je ta služba bila namenjena škofu, ki tako
predstavlja »prevzem Božjega mesta« oz. utelešenje Kristusa, ki ga sam zastopa v
cerkvi. Iz tega položaja izhaja njegova moč posvečenja. S predajo (naprej) to službo
zdaj opravljajo tudi prezbitri. Služba laikov je sodelovanje pri evharistiji. Diakoni so v
tej strukturi posredniki med škofom in občino. Če se cerkvena služba primerja z ikono,
je to Sveta trojica, ki se kaže v delitvi službe na tri dele – škof, duhovnik, diakon. Zaradi
»moškega značaja« trojnosti cerkvene službe je vključitev žensk v hierarhijo za
pravoslavno cerkev nepredstavljiva (Klän 1994, 29).
a) Diakoni in diakonise
Je stalna služba, in ne samo stopnica na poti k duhovniškemu redu (veliko jih tudi ne
želi napredovati v duhovniški red). Diakon je potreben za celotno praznovanje svete
liturgije, zato mora vsaka župnija imeti svojega diakona (oz. bi ga morala imeti).
Diakon lahko poleg te službe opravlja tudi posvetno službo. Danes so diakoni v praksi
postali prava redkost. Pravoslavna cerkev se zaveda, da je treba diakonsko službo na
novo osvežiti. V grški pravoslavni cerkvi je od 2004 leta ženska lahko ordinirana za red
diakonata. V zgodnji cerkvi so ženske služile kot diakonise, zato so bile v zahodnih
cerkvah deležne enakih blagoslovov, molitev in obredov kot moški diakoni. Zahodna
cerkev je to razumela v smislu laičnega delovanja žensk. Ker so ženske deležne enakih
blagoslovov so lahko enakovredne moškim na zakramentalni lestvici. Njihovo delo je
bilo predvsem pomoč pri krščevanju starejših žensk, opravljale so pastoralno delo med
ženskami. Niso pa pridigale, tudi niso bile pomočnice pri obhajanju svete večerje. Red
kot takšen ni bil nikoli odpravljen, vendar pa je počasi izginjal vse do 11. st. Danes je
težnja pravoslavnih cerkva, da se red diakonis obnovi (Ware 1993, 292–293).
b) Duhovniki
Pravoslavni duhovniki se delijo na dve skupini, in sicer na bele oz. črne duhovnike. V
beli oz. poročeni kler spadajo tisti duhovniki, ki so poročeni. Če se želijo duhovniki
poročiti, morajo to storiti, še preden stopijo v red diakonov. Če žena duhovniku umre,
se ta ne sme še enkrat poročiti. Med črne oz. meniške duhovnike pa spadajo duhovniki,
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ki živijo v celibatu, in menihi, ki so bili deležni duhovniškega posvečenja. Župnije so v
preteklosti vodili poročeni duhovniki, danes je v navadi, da jih vodijo menihi duhovniki.
c) Škofje
Od 14. st. naprej morajo škofje opraviti tudi meniške zaobljube. Zaradi trenda, ki danes
vlada v pravoslavni cerkvi, je težko najti primerne kandidate za škofovsko službo (vse
manj ljudi se odloča za meniške zaobljube). V zgodnji cerkvi so škofa izvolili škofije,
kler in laiki. Danes je v navadi, da vladajoča sinoda v vsaki cerkvi postavi škofa na to
mesto (Ware 1993, 291–292).

2.5 Pomen cerkvenih služb v Evangeličanski cerkvi
2.5.1 Luthrovo razumevanje službe
Grška izraza (ekvivalenta) za besedo »služba«, ki jo Luther uporablja za službo
duhovnika v smislu evangeličanskega pridigarja in dušnega pastirja, sta poleg diakonia
še leiturgia in oiconomia. V njegovem prevodu Biblije se vidi nekakšno nihanje med
službo (Amt) in službo (Dienst), ampak to ne kaže na kakšne drugačne pomene »službe«
(Amt), kot jih danes poznamo in povezujemo z javnimi uradi in organi (Kantzenbach
1984, 24).
Luthrovo pojmovanje teologije se je razvijalo v trenutkih konkretnih situacij, vprašanj
in diskusij, zato njegove izjave, ki se tičejo teme o cerkvenih službah, niso bile
sistematično razvite in povezane med sabo. Cerkvena služba je v svojem dostojanstvu in
funkciji določena iz Božje besede, iz evangelija (živa beseda). Bog v svoji milosti in
usmiljenosti jemlje ljudi v službo, da oznanjajo zakramente, ki niso sami sebi namen,
ampak pridejo do ljudi skozi delovanje Svetega Duha, ki vodi k veri. V tej veri se krepi
in izgrajuje celotno krščansko občestvo. Tisti, ki služijo Božji besedi, so bolj
instrumenti, njihova služba ne obstaja zaradi njih. Skozi njihovo človeško govorico in
dejanja govori in deluje Jezus sam. Pri Luthru vidimo dve liniji utemeljevanja službe.
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a) Posebna cerkvena služba temelji na splošnem duhovništvu vseh krščenih, zaradi reda
so poklicani za službo besede in zakramenta (1 Pt 2,5). Da ne bi prišlo do zmede, je
zatem cerkvena občina tista, ki prenese javno službo na posameznika.
b) Po drugi strani pa je cerkvena služba utemeljena v Kristusovi postavitvi. Pri tej službi
pa posameznika ordinirajo z bogoslužnim pooblastilom, z molitvijo in polaganjem rok
ordiniranih nosilcev službe. Ta služba je ukazana, ustanovljena in urejena od Boga in se
torej razlikuje od duhovništva vseh krščenih. Luther je razumel imenovanje in
ordinacijo kot dva vidika enake stvari, ki pa morata spadati skupaj (Gassmann 1977,
183‒185).
2.5.2 Evangeličanski nauk o ordinaciji
Evangeličanske cerkve so prepričane, da v 16. stoletju niso ustanovile novih cerkva in
služb, ampak so reformirale Cerkev po merilu svojega izvora. Po Božji besedi naj je
reformirana Cerkev ustvarjena po Svetem pismu. Poznejši razvoj in odločitve o naukih,
ki so izven bibličnega pričevanja, pa ne smejo postati kriterij za resnico in obsojanje
naukov. V času po reformaciji so Luthrovi privrženci velikokrat poudarjali službo
oznanjanja in službo podeljevanja zakramentov, za kateri se ordinira enkrat za čas
celotnega življenja. Luther je bil pripravljen prevzeti tradicionalne ureditve, če niso
nasprotovale sporočilu o opravičenju (Frieling 2002, 32).
Služba oznanjanja in opravljanje zakramentov
Za reformatorje je bilo jasno, da vera izhaja iz pridige evangelija o Jezusu Kristusu.
Razmerje med Bogom in človekom je nenehno dogajanje oznanjanja in vere, pri
katerem sodelujejo tisti, ki oznanjajo in poslušalci – torej skupnost kot nasprotje
individualizmu. Iz tega sledi, da ni kristjana brez skupnosti. Pri tem je treba biti pozoren
na to, kakšni so poudarki pri posredovanju zveličanja in vere. Pri »službi pridiganja« je
govora o t. i. viva vox evangelii7, ki se ne odvija samo kot govor s prižnice pri
bogoslužju, temveč se nanaša na raznoliko oznanjanje v besedah in dejanjih
posameznikov ali občine. Kot »instrumente Svetega duha« Confessio Augustana v

7

Živi glas evangelija (The living voice of gospel).
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5. členu8, navaja »besedo in zakrament« ‒ služba Cerkve je torej božja beseda za
oznanjanje in zakramenti za slavje. To se seveda dogaja prek ljudi, toda v CA 5 ni
govora o ordinirani službi kot instrumentu Svetega Duha, ampak o oznanjanju in slavju
zakramentov kot službi Cerkve nasploh. Prav tako se ne razlikuje med duhovščino in
laiki. O ordinirani službi govori šele CA 149, v povezavi z »javnim« oznanjanjem in
opravljanjem zakramentov (Frieling 2002, 34–35).
Skupno duhovništvo in ordinirana služba
Glede na svetopisemska pričevanja reformatorji niso dvomili o tem, da je za javno
oznanjanje in opravljanje zakramentov potrebna ordinirana služba. Vendar srednjeveška
daritev svete maše za to ni več bila pomembna. Ordinirana služba je imela predvsem
duhovniško funkcijo, da pri evharistiji žrtvuje Kristusa kot pokorno žrtev za spravo z
Bogom, kar je bilo v nasprotju z reformatorskim naukom o opravičenju. Za pojma
Cerkev in služba je bila predstava o »skupnem duhovništvu vernikov« bistvenega
pomena. V kontekstu skupnega duhovništva in skupne službe Cerkve ima ordinirana
služba posebno funkcijo javnega opravljanja zakramentov in oznanjanja (Frieling 2002,
36).
Ordinacija
Izhodišče razumevanja ordinacije lahko vzamemo iz zakona o duhovništvu v Združenih
evangeličanskih-luteranskih cerkva Nemčije (VELKD) iz leta 1961: Z ordinacijo je član
evangeličansko-luteranske cerkve tisti, ki izpolnjuje pogoje za delo duhovnika,
postavljen pod pooblastilom Kristusa, ministerium ecclesiasticum, ter poklican k
njegovemu javnemu izvajanju v celoti njegovih funkcij. Evangeličanski nauk o
ordinacijah se tako lahko razvija samo v povezavi z ekleziologijo in naukom o cerkveni
službi. Izhaja iz razširjenega spoznanja, da Cerkev ni »sama sebi namen«, ampak je »v
službi sprave«. Cerkev ni upravičena do oznanjanja evangelija, ampak je to njena
naloga. Ker je naloga namenjena celotni Cerkvi, posledično velja tudi za vsakega

8

Da bi tako vero dosegli, je Bog nastavil službo oznanjevanja, dal je evangelij in zakramente. Po teh
sredstvih Bog daje Svetega Duha, ki pri tistih, ki poslušajo evangelij, budi vero, kjer hoče in kadar hoče.
Evangelij uči, da mi po Kristusovi zaslugi – in ne po naših lastnih zaslugah ‒ imamo milostnega Boga, če
to verjamemo. Zavračamo prekrščevalce in druge, ki učijo, da smo lahko deležni Svetega Duha s svojim
lastnim prizadevanjem, mišljenjem in trudom brez žive besede evangelija.
9
O cerkveni službi učimo, da nihče v Cerkvi ne more javno učiti in pridigati (oznanjevati evangelija) in
deliti zakramente, če za to službo ni pravilno poklican.
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posameznega kristjana. V tem smislu je Karl Barth razumel krst kot ordinacijo »k
sodelovanju pri celotni Cerkvi zaupanemu poslanstvu«. To poslanstvo ni osebna stvar in
ne služi nobenemu tajnemu nauku. Torej ne sme biti individualizirano, ampak je celotna
Cerkev odgovorna za njegovo izvajanje, in to tako, da ga posamezni kristjan ne more
vezati na sebe ali se od njega ločiti. Z dojemanjem te odgovornosti ima občina kot
celota in kot reprezentativni del univerzalne Cerkve dolžnost urejati službo javnega
izvajanja naloge poslanstva. Z drugimi besedami: imenovati v posebno službo (ordo)
javnega izvajanja duhovniške službe (ministerium ecclesiasticum). To imenovanje je
ordinacija. Cerkev mora pred ordinacijo preveriti, ali ima kandidat za imenovanje
potrebne duhovne danosti za javno izvajanje naloge poslanstva. Saj se »niti pooblastilo
niti karizma cerkvene službe ne moreta posredovati s zakramentalnimi dejanji«, ampak
sta bolj »na novo sprejeti od zgoraj«. Tako ordinacijo med Božjo službo občine s
polaganjem rok izvršijo nosilci služb (nosilci služb javne pridige in upravljanja
zakramentov). Iz javnosti službe izhaja javnost ordinacije. Danes je običajno, da se
ordinacija izvaja pri Božji službi občine, ko ordinirani opravi svojo prvo službo, ali na
službenem sedežu tistega, ki ordinira. Ker gre za službo, ki ni vezana na posamezno
občino, ordinacijo načeloma izvaja nosilec nadzorne službe, ki hkrati predstavlja celoto
cerkvenih občin (škof). Ker se z ordinacijo prenese služba, ki zajema celotno osebo
ordiniranega, velja za čas celotnega življenja in se ne ponavlja. Ordinacija je vezana na
pogoje, ki so določeni v duhovniških zakonih posameznih cerkva: praviloma k temu
sodijo končan študij teologije, preizkušnja v cerkvenem vikariatu, način življenja, ki ne
nasprotuje nalogi oznanjanja, in pripravljenost kandidata zavezati se, da se bo držal
naukov, ki jih vsebujejo spisi in vera cerkve (Müller 1995, 363–365).
V začetku reformacije še ni bilo jasno, ali naj se ordinacija imenuje zakrament. Kmalu
se je uveljavilo mnenje, da se lahko tako imenujeta samo krst in obhajilo, ker je samo ta
dva uporabil sam Jezus in sta potrebna za zveličanje. V tem smislu ordinirane službe ne
določa neposredno Jezus. Sredstvi za zveličanje sta beseda in zakrament, ne pa tudi
ordinirani nosilci službe, ki so le dodeljeni k oznanjenju in opravljanju zakramentov.
Delo opravičenja s strani Boga prek Jezusa Kristusa se v Evangeličanski cerkvi
posreduje z besedo in zakramentom, ki mu je dodeljena služba. Ne sme se oblikovati
hierarhična struktura služb kot edina prava ureditev, ker bi to vplivalo na sporočilo
neodvisne Božje milosti.
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Službena oblačila
Ordinirani nosilci služb v Evangeličanski cerkvi pri izvajanju javnega oznanjanja in
opravljanja zakramentov delujejo kot »poslanci Kristusa«, zato morajo pri svojem
delovanju nositi službeno oblačilo, talar, ki se je uveljavil namesto mašnega plašča.
Čeprav ga nosijo samo ordinirani, pa talar ni izraz posebne službene karizme. Navada,
da se je tudi v vsakdanu uporabljala »duhovna službena obleka«, je bila še dolgo po
reformaciji običajna in se danes uveljavlja po volji nosilcev ali nosilk služb samih. Da
nosilci škofovske službe nosijo na prsih poseben »škofovski križ«, drugi ordinirani pa
ne, je stvar evangeličanskih običajev. V nekaterih cerkvah se pri uvajanju škofov
»službeni križ« prenese od predhodnika (Frieling 2002, 40‒42).
Ženske in ordinacija
Ženskam v krščanstvu ordinacija za službo že od nekdaj ni bila dovoljena. Tudi
reformatorji so se držali te ureditve. Šele po letu 1920 je prišlo, najprej v Nemčiji, do
prvih uvajanj ženske ordinacije v evangeličanskih cerkvah ter tudi v anglikanskih in
starokatoliških cerkvah. Kljub temu še danes obstajajo nekatere luteranske cerkve, ki
odklanjajo žensko ordinacijo, ker v tem vidijo zgolj prilagoditev feminističnemu duhu
časa, ki nasprotuje Bibliji in reformaciji. Takšno kritično vprašanje si morajo postaviti
tudi evangeličanske cerkve, ki ordinirajo ženske proti tradiciji (Frieling 2002, 42.)
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3. SPREMEMBE V DRUŽBI IN ŽENSKO DELOVANJE

3.1 Pravice žensk in francoska revolucija
»V zgodovinskem pogledu in s stališča formalnopravnih in političnih zahtev pravice
žensk v političnem smislu tako segajo v čas okoli francoske revolucije oziroma okoli
leta 1790, ko so nastale prve deklaracije o pravicah žensk. Dejansko pa je javno
zavzemanje za njih veliko starejše. Zahteve po tem, da bi ženske imele vsaj v nekaterih
pogledih podobne možnosti kot moški, so se pred tem pojavljale predvsem v zahtevah
po dostopu do izobrazbe in študija.« (Jalušič 2004, 37.) »Leta 1791 je ženski klub
pisateljice Olympe de Gouge izdal Izjavo o pravicah ženske. Leto pozneje je v Angliji
Mary Woolstonecraft izdala podoben dokument z naslovom Zahteva pravic ženske, ki v
angleško govorečih deželah hitro postane "biblija" ženskega gibanja.« (Pirnat 2002, 53.)
Ne glede na to, da takoj po francoski revoluciji ni prišlo do večjih sprememb na
področju spola, pa gre vendar za pomemben mejnik boja na področju ženskih pravic.
Takrat so bila postavljena za tisti čas nezaslišana vprašanja, ki so se ukvarjala z
vprašanjem spola. V revoluciji postane vprašanje o ženski osrednje načelo političnega
razmišljanja, zato so se začenjali spreminjati tudi pogoji zanje. Na novo so začeli
definirati vlogo, ki naj bi jo predstavljala ženska. Pojavila so se nova vprašanja, ki niso
vključevala le vloge, ki jo ima žena doma, ampak tudi vlogo v političnem telesu.
Francoska revolucija se je ukvarjala z odnosom med spoloma prav tako, kot so se prej s
tem srečali zgodnje krščanstvo, reformacija in državni racionalizem. S tem
zgodovinskim dogodkom je zahodna civilizacija spoznala, da lahko ženska igra vlogo
tudi v civilnem svetu. Evropsko razsvetljenstvo in ameriška revolucija se »ženskega
vprašanja« nista dotaknila kot političnega vprašanja, ampak kot moralnega. Leta 1789
so napisali Deklaracijo o pravicah človeka in državljana, ki je priznala pravico, da vsak
posameznik uživa neodtujljivo pravico do svobode, lastnine, varnosti in upora proti
zatiranju (Sledziewski 1993, 33–48). Ob vseh teh spoznanjih so se ženske potem znotraj
različnih političnih sistemov, ki so nastali po francoski revoluciji (liberalizem,
nacionalizem, socializem), borile za svoje pravice.
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3.2 Marksizem in revizionistična smer
»Po Marxu naj sveta ne bi interpretirali, ampak naj bi ga spreminjali. Da bi dosegli ta
cilj, moramo ustvariti "novega človeka", ki se bo z vsem svojim življenjem posvetil
kolektivu in ki bo pokazal čim bolj podobne lastnosti kot njegovi tovariši. Takšna
sprememba se mora zgoditi tudi v odnosu med moškim in žensko. Zatiranje proletariata
s strani kapitalističnega razreda se odraža skozi družino in v delitvi dela. Moderna
družba je osnovana na odprtosti oz. prikritosti ženskega suženjstva. Ženska se mora
osvoboditi od prisile vzgoje otrok in gospodinjskega dela. Ker človek komaj skozi
družbeno produkcijo postane človek, se mora vloga ženske izenačiti z vlogo moškega:
prvi pogoj za osvoboditev ženske je ponovna uvedba ženskega spola kot celote v javno
industrijo.
Precej podobno pa vidimo tudi v revizionistični smeri. ''Revizionistične'', socialistične
ali socialdemokratske stranke v zahodnem svetu, ki so vse od poznih 60-ih let 20 st.
oblikovale pod vplivom t .i. "nove levice"10, so izbrale drugačen način delovanja kot
marksistični "cerkveni očetje", katerim so se zavezali njihovi sorodniki na vzhodu, toda
njihovo družbeno pojmovanje je šlo v podobno smer. Razlike med spoloma, predvsem
močno povezovanje ženske z gospodinjskim delom, je nezaželeno. Vsak človek naj bi v
družbi imel enake možnosti.« (Hauke 1995, 32–34.) »Ženske feministke poudarjajo
dominacijo moških bele rase v ekonomskem sistemu, ki se borijo s kapitalističnimi
družbami. Verjamejo, da je ta dominacija vzrok za delitev dela glede na spol in raso in
razvrednotenje ženskega dela, še posebej pri vzgajanju otrok. Iščejo konec ekonomske
odvisnosti od moškega in želijo doseči velike socialne reforme, ki bodo končale delitev
na razrede in omogočile vsem ženskam in moškim, da bodo imeli možnosti
enakovrednega zaposlovanja in skupnega starševstva.« (Clifford 2001, 23.)

10

Nova levica, skupna označitev za socialistične skupine, nastale v Evropi in Združenih državah Amerike
okrog 1960, ki so nasprotovale tradicionalnim socialističnim in komunističnim strankam. Večinoma pod
vodstvom študentov se je Nova levica obrnila proti represiji kapitalistične in tehnokratske industrijske
družbe, znanstvenemu pozitivizmu in državnemu birokratizmu komunističnih držav. Cilj je bil v povezavi
z revolucionarnimi gibanji v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki z revolucionarnim preobratom ustvariti
družbo nenasilja in socialne pravičnosti.
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3.3 Liberalizem
Poleg marksistične oz. marksistično obarvane interpretacije razlik med spoloma
najdemo tudi liberalistično razlago. Podobno kot socializem se tudi liberalizem nagiba k
vzpostavitvi enakosti med spoloma na družbenem področju. Pogosto se ujema z
marksističnimi miselnimi tokovi (ukinitev oblastnih struktur), ampak si praviloma ne
postavlja za cilj prisilno ustvarjene kolektivne družbe in ne razmišlja tako močno v
gospodarskih okvirih (Hauke 1995, 35).
Liberalne feministke se zavzemajo za odstranitev pregrad, ki ženskam zanika pravico
do političnih, ekonomskih in civilnih pravic in enak dostop do vseh struktur v družbi.
Po letu 1960 se še posebej zavzemajo za enakovredno plačilo, za delo in dostop do
vodstvenih vlog, ki so bile zanje tradicionalno nedostopne (rektorice univerz,
direktorski položaj v velikih korporacijah, deležne so političnih funkcij). Poleg tega se
zavzemajo še za poudarjanje svobode za žensko (vsaka ženska ima pravico do lastnega
odločanja o svojem telesu, še posebej o rojevanju otrok ‒ spolno in razmnoževalno
zdravje) (Clifford 2001, 22).

3.4 Feminizem
Beseda »feminizem« se danes uporablja po celotnem zahodnem svetu in onstran, v njej
prepoznamo ideje, ki se dotikajo emancipacije žensk. Samo besedo feminizem so začeli
uporabljati v političnih debatah na francoskem v poznem 19. st. Šele pozneje, na
začetku 20. stoletja, se je ta beseda uveljavila tudi v drugih državah, ne samo v Evropi,
ampak tudi na področjih zahoda (Združene države Amerike, Argentina, Čile) in vzhoda
(Arabija, Japonska). Od sredine 19. st. se feminizem prepleta skupaj z liberalizmom,
nacionalizmom, socializmom in drugimi novimi socialnopolitičnimi tokovi (utopizem in
anarhizem). Pomen feminizma pa se razlikuje od skupnosti do skupnosti, glede na to, s
kakšnimi izzivi se te skupnosti spopadajo. V evropskem okviru je bil pojem pojmovan
na posebnem zgodovinskem značaju, ki je vključeval novo vrednotenje »ženskega« v
odnosu do »moškega«. Lahko rečemo, da gre pri konceptu feminizma za gibanje, ki
zahteva socialnopolitične spremembe in vsebuje sistem idej, ki so osnovane na tem, da
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zavračajo moške privilegije in podrejanje žensk znotraj katerekoli družbe. Iščejo način,
kako uničiti moško hierarhijo, in ne kako uničiti razlike med spoloma. S tem se dotikajo
bistvenih vprašanj osebne avtonomije ali individualne svobode in hkrati vzpostavljajo
pojem spola ali druge različne socialnokulturne razlage, ki se tičejo obnašanja obeh
spolov. Feminizem zahteva novo usmerjenost med moškim in žensko v socialnih,
ekonomskih in političnih močeh znotraj družbe v korist obeh spolov, a poudarja
spoštovanje medsebojnih razlik (Offen 2000, 19‒21).
3.4.1 Začetki zahodnega feminizma
Feministično gibanje je v Evropi in ZDA nastalo v 19. st. kot odziv na izključitev žensk
pri sodelovanju v političnem in javnem življenju. Tekom 19. in 20. stoletja so v
feminističnih, revolucionarnih in protikolonialnih gibanjih ženske in njihovi moški
somišljeniki oporekali ostankom aristokratske patriarhalne družbe. Vztrajali so, da
takšna družba ženske izpostavlja brutalnostim na svetu v širšem pomenu, namesto da bi
ženske zaščitila v njihovi zasebno družinski sferi. Na podlagi tega sta se vzpostavili dve
ločeni sferi (zasebna in javna). Protislovja ideologije o dveh ločenih sferah so
omogočila ženskam, da so začele oporekati svoji nemoči. To so počele tako, da so
začele poudarjati posebne lastnosti žensk in tako skušale doseči ključne pravne in
politične reforme. Najbolj radikalen izziv za ženska gibanja je bilo izenačiti volilne
pravice žensk z volilnimi pravicami moških. Kampanja za izenačitev volilnih pravic je
bila oblikovana tako, da je odpravila pojem dveh ločenih sfer (javna in zasebna)
naravne razlike med spoloma, pri katerih je vztrajala takratna domača ideologija,
patriarhijo in utrla pot za režim enakosti med moškimi in ženskami tako v javni kot v
zasebni sferi (Kingsley Kent 2008, 290–291).
3.4.2 Drugi val feminizma (1960‒1980)
Drugi val ženskega gibanja se ni ustavil samo pri ženskem političnem boju za
državljanske pravice in enakovrednem plačilu, temveč je vpeljal feministične študije kot
novo akademsko stroko. Raziskave kažejo, da feminizem ni monoliten, saj obstaja več
različnih pogledov nanj (Clifford 2001, 21).
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Feminizem drugega vala lahko razdelimo v štiri skupine. Maria Riley deli te skupine na
liberalni, kulturni, radikalni in socialni feminizem (Clifford 2001, 21).
a) Liberalni feminizem poudarja državljanske pravice in pravico do zasebnosti, kar
vključuje pravico žensk, da se svobodno odločijo o svojem spolnem in reproduktivnem
stanju. Prizadeva si za polno enakopravnost žensk z moškimi v družbenem življenju,
predvsem v ekonomskem in političnem življenju.
b) Kulturni feminizem poudarja moralno superiornost žensk nad moškimi in
pomembnost stvari, ki so tradicionalno povezane z ženskami (usmiljenje, vzgoja in
mirovništvo). Prizadeva si za izboljšanje družbe tako, da poudarja prispevek žensk.
c) Radikalni feminizem poudarja prodornost moške oblasti, ki je vzrok za socialne
probleme, in pomembnost na ženske osredotočene kulture, za katero so značilni vzgoja,
bližina do narave in usmiljenje. Hoče odstraniti patriarhalni sistem, da bi ženske
osvobodil moškega nadzora na vseh področjih življenja, vključno z družinskim
življenjem.
d) Socialni feminizem poudarja oblast belih moških v razrednem boju v kapitalističnih
družbah. Verjame, da je ta oblast razlog za delitev dela glede na spol in raso ter
razvrednotenje ženskega dela, predvsem glede vzgoje otrok. Prizadeva si, da bi ženske
postale ekonomsko neodvisne od moških, da bi izvršili velike socialne reforme, ki bi
končale delitev na razrede in bi omogočile vsem ženskam in moškim enake možnosti za
zaposlitev in vključenost v starševstvo (Clifford 2001, 23).
3.4.3 Tretji val feminizma
Ti štirje veliki tipi feminizma nam lahko pomagajo razumeti feminizem danes, vendar
pa ne zadostijo temu, da bi z njimi zajeli kompleksno stanje, ki bi opisalo različnost
ženskih izkušenj. Za primer: v Združenih državah Amerike je bila na začetku drugega
vala ženskega osvobodilnega gibanja velika večina govornic dobro izobražena, bele rase
in iz srednjega razreda. Najbolj nekritična domneva bi bila, da bi perspektiva njihove
stvarnosti bila resnična za vse izkušnje, ki jih doživljajo ženske po svetu. Ženske drugih
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ras so bile kritične do belih feministk, ker so posploševale svoje izkušnje in se na ta
način niso zmenile za izkušnje, ki so lastne ženskam iz drugih ras. Družbena umestitev
ima pomembno vlogo pri osvoboditvi ženske. Prava osvoboditev ne obstaja, če ne
namenja pozornosti razlikam v rasi, razredu, starosti in spolni usmerjenosti v
vsakodnevnem življenju ljudi (Clifford 2001, 25).
Za ta tretji val sta značilna dva vidika, in sicer pozornost na razlike in ekofeminizem.
a) Pozornost na razlike. Evropski in evropsko-ameriški feminizem nadaljuje zapuščino
drugega vala feminizma. Skupine, kot sta skupini womanistk11, mujeristk12, in druge
feministične skupine poudarjajo svoje edinstvene izkušnje in skrbi, ki so povezane z
njihovo družbeno lokacijo. Vsaka izmed teh skupin si na različne načine prizadeva za
osvoboditev, ki odgovarjajo njihovi edinstveni izkušnji. Dialog in vzajemna pomoč
imata pomembno vlogo pri oblikovanju zavezništva, ki se razširja čez črto razlik.
b) Ekofeminizem združuje mnoštvo glasov, ki povezujejo oblast nad ženskami (in
drugimi obvladanimi skupinami ljudi) z izkoriščanjem izvenčloveške narave, in kaže na
to, da sta ti dve obliki oblasti povezani med sabo in se medsebojno krepita. Vodi ga
vizija o ekološki pravičnosti, ki vsebuje vsa področja življenja, in si prizadeva za konec
vseh oblik diskriminacije in izkoriščanja, ker noben poskus za osvoboditev žensk ali
drugih potlačenih skupin ne more biti uspešen, če ni povezan z osvoboditvijo
nečloveške narave (Clifford 2001, 28).

3.5 Feministična teologija
Feministična teologija prenese vprašanje spola na teološko področje. Sprašuje se po
modelu teologije, ki zagovarja moško nadvlado in žensko podrejenost, ki se kaže v
ekskluzivni moški govorici za Boga, mnenju, da je moški bolj podoben Bogu kot
11

Da bi pritegnili pozornost k dejstvu, da so težave temnopoltih žensk drugačne od tistih, s katerimi se
spopadajo evropske in ameriške ženske, se danes afroameriške ženske imenujejo s skupnim nazivom
womanista.
12
Ženske, ki so prej živele v Srednji in Južni Ameriki, danes pa so priseljene v ZDA, se imenujejo s
skupnim nazivom mujerista.

22

ženska, in da samo moški lahko predstavlja Boga kot voditelj v cerkvi in skupnosti. Želi
rekonstruirati osnovne teološke pojme, kot so Bog, človek, moški in ženska, stvarjenje,
greh in odrešitev ter cerkev, in to samo z namenom, da definira te simbole v spolno
enakovredni vlogi.
»Feministično teologijo je kot del ženskega gibanja treba razumeti kot protest zoper
diskriminacijo žensk in kot zavzemanje za emancipacijo oziroma osvoboditev žene.«
(Pirnat 2002, 61.) »Zato pri feministični teologiji ne gre le za pravno in družbeno
izenačitev (Gleichstellung) žensk, temveč za spremembo patriarhalnih struktur in
androcentričnega13 mišljenja. Feministična teologija se je rodila iz nezadovoljstva
žensk, ki so ugotovile, da jim je tradicionalna teologija delala krivico, jih poniževala,
jim onemogočala dostop do oltarja, torej do svetega, jih izključevala iz zgodovine in iz
sveta človeške misli« (Pirnat 2002, 48‒49). »Če je žensko izkustvo odločujoče merilo
feministične teologije, se avtorice razlikujejo po večji ali manjši oziroma bolj ali manj
intenzivni pripadnosti ženskemu gibanju po eni strani ter po drugi strani po večji ali
manjši eklezialni pripadnosti ter bolj ali manj ostri kritiki "tradicionalne" teologije in
Cerkve.« (Pirnat 2002, 52.)
Največji razcvet doživi feministična teologija po letu 1960, pogoje za njen nastanek pa
moramo iskati že v preteklih stoletjih. Tako lahko govorimo o njenih zametkih pri
duhovnih pisateljicah v srednjem veku (Hildegarde iz Bingena in Juliane iz Norwicha).
V času renesanse in reformacije (od 14. do 17. stoletja) so bili do takratne srednjeveške
cerkve kritični protestanti, humanisti pa so svojo kritiko naslovili na teološke tekste, ki
so se ukvarjali z odnosi med spoloma. Sredina 19. stoletja je čas organiziranega
ženskega gibanja za pravice (lastnino, izobrazbo, civilne in politične pravice). Omeniti
moramo nekaj predstavnic, in sicer Sarah Grimke, Lucretio Mott in Elizabeth Cady
Stanton. Tukaj govorimo o prvem valu feminizma (1840‒1920), ko so ženske že imele
dostop do višje izobrazbe, lastniške in volilne pravice. Drugi val feminizma se je začel
po letu 1960 in v njem so sodelovale ženske, ki so bile dobro izobražene, bele rase in
predstavnice srednjega razreda. To je bil čas, ko so se ženskam na široko odprla vrata za
študij teologije. Zaradi napredka tega področja so se številne protestantske cerkve
odločile za žensko ordinacijo. Tako lahko rečemo, da je feministična teologija osnova
13

Androcentrizem: moškocentričnost.
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za teološko izobrazbo. Pomembne začetnice tega obdobja so Mary Daly, Rosemary
Ruether in Elizabeth Schüssler Fiorenza. Leta 1958 so v švedski luteranski cerkvi
izvolili prvo žensko za pastorsko službo. Reforme II. vatikanskega koncila so
spodbudile katoliške žene, da so se začele pridruževati temu gibanju. Po letu 1990 pa
lahko govorimo o tretjem valu feminizma. Tretji val je postal globalen, v njem so se
našle ženske z vsega sveta (Ruether 2002, 3–20).
Pri vprašanju ženskega duhovništva dodajamo povzeto izjavo katoliške feministke
Elizabeth Schüssler Fiorenze, iz pogovora takrat še kardinala Josepha Ratzingerja s
Petrom Seewaldom:
Tudi sama se je silovito udeleževala boja za duhovniško posvečenje žensk, zdaj
pa pravi, da gre pri tem za zgrešen cilj. Izkušnja z ženskimi duhovnicami v
Anglikanski cerkvi jo je – pravi – pripeljala do spoznanja, da duhovniško
posvečenje (ordinacija) ni rešitev, to ni tisto, kar one želijo. Pravi, da ordinacija
pomeni subordinacijo (uvrstitev v ureditev in podreditev v tej ureditvi). Ko
vstopiš v neki red (ordo), to pomeni vstopiti v razmerje ureditve in podreditve.
Nočemo stopiti v neki ordo, v neki subordo, v subordinacijo, temveč hočemo
premagati prav ta pojav sam. Naš boj mora zato meriti ne na posvečenje žensk za
duhovnike, temveč se moramo truditi, da ordinacija sploh preneha in da Cerkev
postane družba enakih, v katerih bo le shifting leadership, torej drseče vodstvo
(Ratzinger 1998, 234–235).
»V dosedanjem razvoju feministične teologije je lepo razvidno nihanje med
prizadevanjem za "enakost", "različnost" in "recipročnost". Enakost se ne sme sprevreči
v uniformizem14, različnost ne v diskriminacijo. Šele skladno recipročno harmonična
edinost v različnosti omogoči udejanjanje sprave. In vse gibanje za osvoboditev žene bo
doseglo svoj namen le, če bo v službi sprave med žensko in moškim, saj je samo takšna
sprava lahko temelj za razvoj novega človeka in zares svobodne družbe.« (Pirnat 2002,
61.)

14

Pomeni težnjo po enoličnosti, poenotenosti.
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4. ŽENSKO DUHOVNIŠTVO V KRŠČANSTVU

Nobeno drugo vprašanje v cerkvenih krogih ni prineslo tako goreče debate, kot je
vprašanje ženskega duhovništva (vprašanje homoseksualnosti je šele na drugem mestu).
Vsaka krščanska denominacija in organizirana cerkev se je prisiljena opredeliti do tega
vprašanja, kakšno vlogo naj bi imele ženske v cerkvenih službah. Večina protestantskih
denominacij se je odločila v prid ženski ordinaciji. Druge velike krščanske tradicije, kot
so npr. RKC in pravoslavna cerkev ter različne ameriške fundamentalistične cerkve in
druge evangelijske cerkve, ženskam še vedno ne priznavajo in preprečujejo polno
duhovniško in pastoralno avtoriteto (Kling 2004, 273). V tem delu bomo prikazali vlogo
in pomen žensk za krščansko cerkev od začetka njenega nastanka pa vse do danes.

4.1 Ženske v prvi cerkvi
Začetno krščanstvo je bilo oblikovano znotraj dveh patriarhalnih kultur (judovske in
grško-rimske), vendar se je razvilo iz judovstva (iz idej, teologije in judovskega jezika).
Ti tradiciji sta videli žensko kot podrejeno in odvisno možu, zato je bila izključena iz
javnega in političnega vodenja (Ruether 2005, 1230). V judovstvu je bilo čutiti veliko
sovraštva do žensk. Moškim so svetovali, naj se ne pogovarjajo veliko s svojimi
ženami, kaj šele s tujimi ženami. Ženske so bile izobčene iz javnega življenja in v
templju so se lahko zadrževale le v prostorih, ki so bili namenjeni samo njim. Pri
molitvah niso smele sodelovati, pri tem so imele enak status kot sužnji (Küng 2004, 2).
Glede na odnos do žensk se je krščanska zgodovina srečala z dvema nasprotujočima si
pogledoma, in sicer s patriarhalnim pogledom (ženska je podrejena moškemu) in
preroškim pogledom (ženska ima enako človeško naravo, kot jo ima moški, in oba sta
odrešena v Kristusu). Ta konflikt med pogledoma se v zgodnjem krščanstvu odraža tudi
v Svetem pismu. Tisti, ki zagovarjajo preroški pogled, v Svetem pismu najdejo veliko
zgodb in naukov o tem, da bo odrešitev preoblikovala tradicionalne razlike med
spoloma. Jezus je v evangelijih predstavljen kot nekdo, ki je odprt do žensk (Ruether
2005, 1230).

25

Krščanstvo kot gibanje ni zajemalo le moških, ampak je vključevalo tudi ženske.
Začetniki so bili ljudje, ki niso imeli politične moči (ribiči, cestninarji …), zato o njih ne
najdemo veliko zgodovinskih podatkov. V tem času najdemo le malo zapisov o vlogi
žensk v teologiji, čeprav je ohranjenih veliko izjav cerkvenih očetov o ženskem
delovanju. Ženske, ki bi pisale o sebi, pa so bile maloštevilne. Zavedati se moramo, da
so zgodovino teologije in Cerkve pisali zmagovalci. Poražence so imeli v tistem času za
heretike (mednje spadajo tudi ženske). Današnja cerkvena zgodovina pa jih začenja
počasi rehabilitirati (Küng 2004, 1–15).
Opis Jezusovega delovanja in ravnanja z ljudmi lahko najdemo v NZ in v nekanoničnih
spisih. Jezus je vse (revne in bogate, moške in ženske) obravnaval, kot da so med seboj
enakovredni in sposobni doseči Božje kraljestvo. Jezus nam v prilikah in drugih delih
SP velikokrat spregovori o ženskah, predvsem v odnosu do takratnega judovskega
prava. Npr. Jezus je govoril s Samarijanko (Jn 4, 8‒21), obiskal je Martino hišo (Lk 10,
38‒42), nagradil je radodarnost žene, ki ga je mazilila (Lk 7,38), zaščitil je ženo, ki so
jo ujeli med prešuštvovanjem (Jn 7,53–8,11). Tudi pod križem so bile razen njegovega
učenca Janeza prisotne samo ženske (Jn 19,25). Vstali Jezus se je najprej prikazal
ženski, in sicer Mariji Magdaleni (Mr 16,9‒11), vendar njenemu pričevanju učenci niso
verjeli (Crandall 2012, 129).
Kakšen odnos do žensk je vladal v začetnem krščanstvu, lahko vidimo tudi v delih
(pismih) apostola Pavla. Pavel v svojih pismih naslovi ženske z izrazom synergoi15. Na
koncu poglavja pisma Rim 16,1‒16 lahko naštejemo devetindvajset imen in kar deset
izmed njih je ženskih. To kaže, da je imel Pavel ne samo moške, ampak tudi ženske
sodelavce (Küng 2004, 10). Vendar pa že nekaj let po Pavlovi smrti dobi ideja ženske
enakovrednosti moškim nov pomen, saj jo začnejo povezovati s celibatom (čeprav Jezus
ni bil poročen, ni zahteval celibata za svoje učence; apostoli so bili poročeni, z izjemo
apostola Pavla). Ženske postanejo enakovredne moškim v duhovnosti, tako da se
odpovejo ženskim opravilom (biti žena pomeni opustitev spolnosti in rojevanja otrok),
da bi postale duhovni moški (Ruether 2005, 1230).

15

Kar dobesedno pomeni »sodelavec« (fellow worker).
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Cerkev lahko tukaj označimo kot demokratično v najboljšem pomenu te besede. Ne gre
za veliko institucijo, ampak skupnost svobodnih ljudi, ki se ne deli na razrede (kaste,
spol …), kajti v njej so vsi enakovredni. V središču skupnosti ni kult osebnosti, ampak
skupnost bratov in sester. V skupnostih je pravilo, da majo ljudje po navadi raznovrstne
naloge, službe in funkcije. V Novi zavezi je cela serija funkcij, ki jih lahko razlikujemo
med sabo. Tu so tisti, ki izvršujejo funkcijo apostolov, prerokov, učiteljev, evangelistov;
tisti, ki pričujejo in opominjajo; potem tisti, ki so v dodatni službi, mednje lahko
štejemo diakone in diakonise; tisti, ki razporejajo miloščino in skrbijo za bolne; vdove,
ki služijo skupnosti; končno pa so tu še voditelji te skupnosti (spreobrnjenci, nadzorniki
(episkopi), duhovniki …). Vsaka služba ima ne glede na svojo uradnost določeno
avtoriteto, ki mora biti izvršena v ljubezni, ki je v korist skupnosti (Küng 2004, 6–9).
V tem času se pojavi tudi gibanje, ki ga imenujemo gnostično gibanje.16 V tem gibanju
so ženske lahko izvajale funkcije, ki so jim bile prepovedane v uradni cerkvi. Niso
delovale le kot prerokinje, učiteljice in misijonarke, ampak tudi kot liturgi v molitvi,
himnah in pridigah, prav tako pa tudi pri krstu in obhajanju evharistije. Kljub temu pa
moramo izpostaviti problem idealizacije gnosticizma. Čeprav so imele ženske
enakovreden status izvrševanja teh vlog v kultu, lahko v besedilih takratnih gnostikov
kljub temu najdemo zapise o razvrednotenju žensk (Küng 2004, 14‒15).

4.2 Zgodnje krščanstvo (od 2. do 6. stoletja)
Drugo tako obdobje je trajalo od 2. do 6. stoletja. V tem času najdemo zapise o ženskah,
ki so se prostovoljno odločile, da se odrečejo družini in se odločijo za učenje nauka in
krščevanje (primer iz apokrifa dela Pavla in Tekle17). Ženske so bile vse do 6. stoletja
deležne služb, ki so bile v cerkvi manj pomembne. V nekaterih cerkvah so bile določene

16

Gnoza [grško, ‘spoznanje’], gnosticizem, vera v odrešenje, po kateri je odrešitev posameznika odvisna
od njegovega spoznanja Boga in doživetja neposrednega uvida v Božjo skrivnost.
17
Sveta Tekla je bila učenka svetega Pavla. Tekla se je v nasprotju z željami svoje matere in bodočega
ženina odločila, da se bo odpovedala poroki, ostrigla si je lase in zapustila dom, da bi oznanjevala in
krščevala. Na koncu zgodbe o Tekli naj bi se prikazal sam Pavel in dal veljavo njeni duhovniški službi.
Ohranila je devištvo; izročilo jo imenuje za prvo mučenko krščanstva.
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skupine (diakonise, vdove in red devic18) toliko spoštovane, da so bile razumljene, kot
da so ordinirane v teh funkcijah. Vendar pa je bila ordinacija za duhovnike in škofe
določena samo za moške. Dokumenti iz 4. stoletja trdijo, da ženske, ki opravljajo te
cerkvene službe, lahko opravljajo le tiho molitev in služijo v tišini, ne smejo pa pridigati
v cerkvi. Iz tega lahko vidimo, da so ženske sodelovale v določenih vodstvenih vlogah
(Ruether 2005, 1231). Ženske so imele vodstvene funkcije vse do 4. stoletja, pozneje pa
so jim bile odvzete. Tudi takratni cerkveni očetje so bili nenaklonjeni ženskemu
delovanju v javnih funkcijah. Tertulijan se je v svojih govorih proti ženskam, ki so
krščevale, darovale evharistijo in prerokovale, naslanjal na Aristotela kot na avtoriteto.
Ne glede na Jezusovo sporočilo o enakopravnosti so bile ženske spet postavljene na
obrobno mesto (Crandall 2012, 130).
Do 5. stoletja je Cerkev najprej omejila, nato pa izključila ženske iz javnih funkcij. Leta
441 so na sinodi v mestu Orange (v Franciji) prepovedali ordinacijo diakonis.
Ustanovljena je bila cerkvena hierarhija, ki jo je vodil škof skupaj z moškimi duhovniki.
Ljudje se niso več zbirali po hišah, temveč v zgradbah, imenovanih bazilike (Crandall
2012, 130).
V tem času sta se razvila redovništvo in razvilo anahoretsko19 gibanje. Moški in ženske
so zapustili svoje družine, odrekli so se poroki, dobri hrani in telesnim ugodnostim, da
bi živeli osamljeno življenje v molitvi. Znotraj tega gibanja so nastale pobožne
skupnosti, ki so se kasneje razvile v samostane (Crandall 2012, 130). Ženske so se za
redovništvo odločale, ker so tako lahko živele v skupnosti žensk, kjer so lahko študirale,
potovale po svetu (Egipt, Palestina). Veliko izmed teh redovnic je prihajalo iz bogatih
aristokratskih družin, ki so lahko potem znotraj skupnosti postale mogočne vodje, ki so
vodile velike skupnosti žensk in stavbnih kompleksov (Ruether 2005, 1232).

18

V Rimskokatoliški cerkvi so to ženske, ki jih je Cerkev posvetila, da živijo svoje življenje v
neprekinjeni deviškosti v službi Boga. Posvečene device so svoj čas preživljale v pokori in delih
usmiljenja, apostolski dejavnosti in molitvi. Živeti so morale glede na svoj status, ki so ga bile deležne v
življenju, in glede na njihove duhovne darove.
19
Anahoret [grško, »tisti, ki živi odmaknjeno«], kristjan, ki živi strogo puščavniško življenje. Je posebna
oblika zelo spoštovanega meniškega življenja. Najbolj znana anahoreta sta bila svetnika Pavel (341) in
Anton (356).
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V zahodni tradiciji je imel veliko vlogo pri poskusu reševanja konflikta o vlogi ženske v
krščanstvu teolog Avguštin (354‒430). Vrstica iz 1 Mz 1,2720 je bila predmet teoloških
debat. Avguštin je to poskušal rešiti tako, da je razlikoval med duhovno zmožnostjo v
ženski duši ter njeno fizično in psihološko naravo. Duhovna zmožnost je narejena po
Božji podobi. Ženske so lahko odrešene prav tako kot moški, vendar so v svoji
specifični ženski naravi in reproduktivni vlogi podložne moškim, in sicer od začetka, ko
jih je Bog ustvaril. Avguštin meni, da četudi se ženske odločijo za celibat, in ne za
družinsko življenje, to ne pomeni, da niso več podrejene moškim. Žena se v celibatu
mora zavezati škofu, drugače se zaveže možu. Prava krščanska žena prostovoljno
sprejme svoje mesto v tišini in podrejenosti ter tako pokaže, da je res na poti odrešenja
(Ruether 2005, 1232).

4.3 Srednji vek
Kaj je pomenil srednjeveški svet? V idealnem pogledu na Cerkev je bil to svet, ki so ga
vodili duhovniki, menihi, nune in v katerem je bil prisoten ideal vzdržnosti. Da je bilo v
tem času le nekaj žensk izobraženih in vplivnih, je bila samo izjema, ki je potrjevala
pravilo. Ženske so takrat imele določeno svobodo, ki pa je ne moremo primerjati z
današnjimi pravicami.
V srednjem veku se je papeštvo uredilo kot centralna institucija, ki vlada v Cerkvi.
Gregor VII. je v 11. stoletju vzpostavil sistem Cerkve in absolutno papeško oblast, jo
legaliziral (kanonsko pravo) ter politično okrepil. Moč, ki jo je s tem pridobil, se je
odražala v družbeni vlogi klera. Gregor VII. je leta 1059 suspendiral vse poročene
duhovnike. Na začetku je ta suspenz imel veliko nasprotnikov in veliko škofov ga ni
upalo izvrševati. Za veljavnega ga je leta 1139 razglasil drugi lateranski koncil. Žene, ki
so bile poročene z duhovnikom, so bile označene kot konkubine,21 otroci pa so postali
cerkvena last (Küng 2004, 35–37).

20

27 Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je
ustvaril.
21
Konkubinat [latinsko], starejša označitev za zunajzakonsko življenjsko skupnost; življenje dveh oseb
razl. (tudi istega) spola v stanovanjski in gospodinjski skupnosti zunaj zakonske zveze.
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V tem času je nezadovoljstvo nad papeštvom postalo vse očitnejše. »Kritika papeštva pa
se je pojavljala tudi v izmišljenih oblikah. Ni si težko predstavljati, kar je bilo za
takratno moško dominantno cerkev nekaj najhujšega: da bi bil najvišji duhovnik (papež)
na zemlji pravzaprav ženska, preoblečena v moškega. Iz tega izhaja zanimiva legenda,
ki se je pojavila že v trinajstem stoletju v poročilih dominikanskega meniha Jean de
Maillya.« (Lynch in Adamo 2014, 201.) »Zgodovinarji in ostali učenjaki v glavnem
odklanjajo zgodbo o papežinji Joani kot srednjeveški legendi, vendar pa je za analizo
zanimiva, saj predstavlja izviren vir tistega časa, ki nam lahko veliko pove o
srednjeveški miselnosti. Legenda nam pove veliko o odnosu do žensk. Moški vidijo
ženske kot zmotne (Jean se mora pretvarjati), manipulativne (Jean si utira pot proti
vrhu) in pohotne (še kot najvišji duhovnik, Joan ne more zdržati v celibatu).« ( Lynch in
Adamo, 2014, 202.) Čeprav stroka temu delu ne posveča večje pozornosti, bi lahko
imelo – če bi bilo prepoznano kot resnično – to delo velik vpliv na Rimskokatoliško
cerkev. »Če bi bila legenda resnična, bi to pomenilo prekinitev v nepretrganem
polaganju rok od papežev, vse od časa Petra. Kajti Joan kot ženska ni mogla biti
zakonito ordinirana, zato zaporednost vseh papežev, ki so sledili njej ne more biti
veljavna.« (Lynch in Adamo, 2014, 202.)
Poleg tega je bil v srednjem veku prisoten rigorizem.22 Gre za vprašanje, kdo lahko
pristopi k ravnanju s svetimi stvarmi. Kdor je hotel priti v stik s svetimi stvarmi, je
moral imeti čiste (neomadeževane) roke. Vsakršni spolni odnos je izključil človeka iz
svetosti. Stvari, ki pripeljejo človeka do moralne nečistosti in ga izključijo od prejetja
zakramentov, so sperma (spolni odnos), menstruacija, izguba krvi po porodu. Taka
strogost pri izvrševanju zapovedi je ženskam onemogočila delovanje v službi Cerkve
(Küng 2004, 31–32).
V tem času je bil pomembna avtoriteta teolog Tomaž Akvinski, ki je v srednjem veku
razvijal Avguštinovo teorijo spola. V svoje razumevanje spola je vključil Aristotelovo
razumevanje o biološki reprodukciji. Aristotel je mislil, da je ženska po svojem bistvu
slabša po razumu, telesu in moralni volji. Po Aristotelovem mnenju samo moški
poseduje moč za razmnoževanje, medtem ko ženska prispeva le material, ki se potem
izoblikuje po moškem semenu. Če to seme izoblikuje žensko materijo v polnosti, potem
22

Rigorizem [latinsko], brezpogojno vztrajanje pri načelih.
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se bo rodil otrok moškega spola, če se pojavi kakšna pomanjkljivost v postopku, pa bo
otrok ženskega spola. Akvinski je to utemeljeval tako, da ženske ne morejo predstavljati
človeške vrste, ker so v svojem bistvu nepopolne. Zato je tudi Kristus moral biti
moškega spola, ker je le tako lahko predstavljal človeškost v vseh svojih možnostih.
Tako morajo biti tudi duhovniki, ki predstavljajo Kristusa, moškega spola. Prav zaradi
tega ženske ne morejo opravljati javnih funkcij ali izvrševati vodstvenih vlog v Cerkvi
ali družbi (Ruether 2005, 1233).
V tem času se je zelo razmahnil misticizem. Ta je zajel tako moške kot ženske. SZ in
NZ nimata izrazitega ideala za notranjo molitev srca. Misticizma kot takega ne moreš
opazovati, opisati in analizirati. Večino mistikov so skozi zgodovino preganjali (celo
usmrčevali). Razlog je bil v tem, ker se je predvsem uradna Cerkev bala izgube
monopola nad komunikacijo besede in zakramentov (Küng 2004, 50–52).
Istočasno se je razvilo tudi čaščenje Device Marije (mariologija). Najprej se je
razmahnilo slavljenje Marije v vzhodnih cerkvah, v zahodnih pa šele pozneje (6. st.).
Čeprav se je to zgodilo v srednjem veku, se dogme o Mariji takrat še niso razglašale. To
sta storila šele papeža Pij IX., ki je leta 1854 razglasil brezmadežno spočetje Device
Marije, leta 1870 pa še dogmo o papeževi nezmotljivosti23, in Pij XII., ki je leta 1950
razglasil dogmo o Marijinem vnebovzetju (Küng 2004, 52‒56).
V tem obdobju je za idealno žensko veljala nuna. Ženske so bile izključene iz cerkvenih
služb, prepovedano jim je bilo pridigati. Tudi v redovništvu ni bilo nič boljše, saj je bilo
to mesto za neporočene in vdove, ki so v redovništvu našle varen obstoj z možnostjo
izobrazbe. Samostani so bili v začetku srednjega veka na voljo le aristokratskim
ženskam, tiste iz srednjega in nižjega razreda pa so vanj prišle težje, saj niso imele dote
ali primernih talentov (Küng 2004, 47–50). Drugačno vlogo pa lahko opazimo pri
opatinjah, ki so zasedale posebno mesto. Podobno kot škofje so tudi one imele določene
privilegije (nosile so mitro24 in uporabljale škofovsko palico) in pravico dovoliti
delovanje duhovnikov na svojem teritoriju. Te opatije so bili centri neodvisnega učenja
23

Z bulo Ineffabilis Deus. 8. decembra 1854 je papež razglasil versko dogmo o Marijinem brezmadežnem
spočetju. Dogmo o papeški nezmotljivosti so razglasili na prvem vatikanskem koncilu leta 1870. Leta
1950 je papež proglasil versko resnico: »Ko je Brezmadežna Mati Božja, večna Devica Marija dopolnila
svoje zemeljsko življenje, je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo.«
24
Liturgično pokrivalo, ki ga uporabljajo papež, škofje in opati.
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s knjižnicami in šolami. Vendar pa so v srednjeveškem krščanstvu na splošno brzdali
neodvisnost nun tako, da so jih omejili s samostanskimi zidovi. Pojavile so se tudi že
prve univerze, a je bil ženskam dostop do njih prepovedan (Ruether 2005, 1234‒1235).

4.4 Reformacija in čas po reformaciji
Poleg razkola med vzhodom in zahodom ni bil noben dogodek v zahodnem krščanstvu
tako pomemben kot Luthrova reformacija. Luther je želel s svojo reformacijo Svetemu
pismu vrniti pomembnost. Kriterij, po katerem se morajo ljudje ravnati, je Sveto pismo
(sola scriptura). V tem času so čaščenju svetnikov namenjali veliko časa, zato je Luther
zahteval, da se to opusti in se ljudje posvetijo samo Jezusu (sola fides). Bilo je veliko
raznih pobožnosti, zato je Luther zahteval samo vero v milost (sola gratia), ki je dar od
Boga (Küng 2001, 61).
Kritiki pogosto trdijo, da je reformacija (predvsem luteranstvo) bolj omejevala, kot pa
podpirala žensko delovanje in njihovo poklicanost k religioznemu življenju.
Kulturnozgodovinska raziskovanja odkrivajo, da reformacija ni prinesla veliko k
emancipaciji žensk, ampak h krepitvi patriarhalnega reda (Appold 2006, 254). Podobno
ugotavlja tudi Küng (2004, 65): »Socialna struktura v reformaciji ostane patriarhalna.
Ne glede na vse nove možnosti in aktivnosti za ženske to ni spremenilo njihove vloge,
da so podrejene možu. Hierarhične strukture pokorščine (moški – ženska, starši – otroci,
gospodar – služabnik) so ostale enake. Poroke so še vedno organizirali starši. Žena je
bila ekonomsko, pravno in politično odvisna od svojega moža.«
Pomembnejša reformatorja, Martin Luther in Jean Kalvin, sta nadaljevala tradicionalno
učenje, da je ženska bila ustvarjena za moškim, a je bila prva v grehu. Ponavljala sta
prepoved ženskega pridiganja in javnega učenja (Ruether 2005, 1235). Kalvin je
nadaljeval tradicijo cerkvenih očetov srednjega veka. Zanj je duhovna enakost moških
in žensk, ki temelji na enaki duhovni duši, enaki milosti in enaki izpolnitvi, skozi
ponovno vstajenje še vedno povezana z družbeno podrejenostjo ženske moškemu.
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Kalvin je ‒ opirajoč se na Galena25 ‒ zavrnil Aristotelov pogled glede tega, da ženska
nima nobene biološke vloge pri stvarjenju. Ko je Kalvin govoril proti ženski ordinaciji,
ni navajal dokazov na podlagi fizičnih lastnosti, ampak se je skliceval na človeški,
cerkveni in pravni red države (Küng 2001, 66‒67).
V 16. st. sta se zgodili dve veliki spremembi, ki sta vplivali na ženske, in ena izmed teh
je bila neposreden rezultat reformacije. Prva je ta, da so se v protestantski Evropi začeli
zapirati ženski in moški samostani, katerih brezmejna posestva in premoženje so se na
novo razdelila ali prodala (Crandall 2012, 133). Ena izmed Luthrovih radikalnih
reformnih idej je bila končna zavrnitev celibata, meniškega življenja in svetega značaja
poroke. V času reformacije je bilo zaprtje ženskih in moških samostanov ena izmed
prvih in najbolj vidnih institucionalnih sprememb v večini mest, ne glede na to, ali je
bilo to izsiljeno ali pa je bil ta proces končan postopoma. V tem času je velik odstotek
ženskega prebivalstva živel v samostanih, ki so bili pomembna alternativa porokam in
materinstvu in v katerih so lahko ženske svoje življenje osredinile okoli verskih navad.
Bivši menihi, ki so se želeli spreobrniti, so lahko postali duhovniki v protestantskih
cerkvah, bivše nune pa so imele možnost le za poroko ali so se odločile za nadaljevanje
samostanskega življenja v katoliškem območju. Zunaj samostanov neporočene ženske
niso imele uveljavljenega prostora v družbi, v na novo nastajajočem cerkvenem
življenju. Tako so morale najti novo poklicanost in nov dom (Stjerna 2009, 23). Ta nov
dom so našle v župnišču, s tem ko so postale duhovnikove žene. Vendar pa se ženam
duhovnikov ni godilo nič drugače kot njihovim tovarišicam. Mnoge so umrle zgodaj,
oslabljene od številnih porodov ali celo pred porodom. Tiste, ki so preživele svoje
može, dolgo niso vedele, kako naj se preživljajo. Za primer: šele leta 1645 je vojvoda
Ernst von Sachsen-Gotha ustanovil hranilnico za vdove, v katero so duhovniki in
učitelji vplačevali denar, da so bile žene po njihovi smrti preskrbljene (Beuys 1984, 53–
54).
Druga velika sprememba, ki se je zgodila skoraj istočasno, pa je bila iznajdba
tiskarskega stroja. Knjige so postale dostopnejše in branje je postalo razširjeno. V tem
25

Galen (Galenos), grški zdravnik, *129 Pergam, †199 Rim; eden najslavnejših antičnih zdravnikov,
osebni zdravnik cesarja Marka Avrelija. Spoznanja, do katerih je prišel s preučevanjem anatomije opic in
prašičev, je prenesel na človeški organizem; celotno medicinsko znanje svoje dobe je združil v enoten
sistem. Njegove teorije in nasveti za pripravo ter uporabo zdravil so veljali tudi po srednjem veku.
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času so začeli SP prevajati v različne jezike (nemščina ‒ Luther, angleščina ‒ Tyndale).
Tudi vsa druga literatura (kratke razprave, letaki, grafike) je postala dostopna v
domačem jeziku. Na žensko nesrečo je ta material velikokrat vseboval zapise, ki so
ženskam bolj škodili, kot koristili (Crandall 2012, 133). »Število del, ki so jih spisale
ženske pisateljice v krščanstvu, je skromno v primerjavi s knjigami, ki so jih izdali
moški. To je še posebej značilno za čas reformacije. V kanonu teologov je bilo le nekaj
ženskih imen. Za to obstaja razlaga. Možnosti, da bi ženske bile pisateljice, so bile
izjemno majhne, kaj šele, da bi bile teologinje. Prvi razlog je bil, da so, če so želele, da
bi bilo njihovo delo ohranjeno ali izdano, potrebovale povezave s plemiči ali samostani.
Drugi razlog je bil, da so pisale spise, ki niso bili prepoznani kot teološka dela. Tretjič,
v ljudeh je bilo globoko zakoreninjeno prepričanje, da ženske intelektualne sposobnosti
niso tako razvite kot moške, hkrati pa so z ideologijo in praktičnimi pregradami
nasprotovali temu, da bi ženske povzdigovale svoj glas v javnosti, predvsem v podporo
spisom ženskih teologinj. Četrti razlog pa je bil, da so ženske s svojim pobožnim
življenjem zasenčile ženski teološki prispevek, kar je skoraj ustvarilo iluzijo, da ženske
niso pisale teologije.« (Stjerna 2009, 40.)
Na delovanje reformacije se je s protireformacijo odzvala tudi Katoliška cerkev. Ta se
je na reformacijo odzvala s ponavljanjem trditve, da lahko samo moški postanejo
duhovniki, hkrati pa je dovolila ženskam, da učijo in skrbijo za bolne zunaj ženskih
samostanov. To je postal začetek dolge tradicije izobraževanja in zdravstvene oskrbe.
Primer je red uršulink, ki je v 16. st. nastal prav zaradi tega, da bi izobraževal katoliška
dekleta (Crandall 2012, 133).
V poznem srednjem veku in v času reformacije se je razširilo prepričanje, da krščanski
družbi grozi čarovništvo. Veliko število žensk in nekaj moških je bilo sežganih,
utopljenih, ker so ljudje verovali, da je njihova prostovoljna podreditev Satanu odprla
vrata pekla nad cerkvijo in skupnostjo (Ruether 2005, 1233‒1234). Heretična gibanja in
razvoj demonologije so prispevali k širjenju te norosti. Tomaž Akvinski je razvil
obsežno demonologijo, pri kateri je bilo v ospredju pridiganje o tem, da ženska podpiše
pakt s hudičem. To, kar so prej jemali kot pogansko vraževernost, proti kateri so se
borili, so zdaj sprejeli v teološko metodo. Na podlagi tega prepričanja sta dva
dominikanska duhovnika napisala knjigo Kladivo čarovnic (Malleus Maleficarum), ki
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so jo podprli tudi papeži, kar je omogočilo, da je ta knjiga postala pomemben
inkvizicijski učbenik. S takim delovanjem papeža in rimske kurije so imeli ključno
vlogo pri organizaciji in legitimnosti teh procesov. Poleg njih pa so veliko vlogo imeli
tudi posvetne avtoritete, cesarji in verniki sami. Jasno je, da so ti čarovniški procesi, z
izjemo preganjanja judov, vodili do velikega množičnega medsebojnega pobijanja ljudi
v Evropi, ki ni bilo posledica vojne (Küng 2001, 72‒74). Ne glede na to, da so žensko
za čarovnico lahko javno obtožile tudi ženske, so to dejanje razumeli kot masovno
ubijanje žensk, ki so ga zakrivili moški. Kajti v tem času so bili moški strokovnjaki,
teologi, pravniki, sodniki in rablji. Zanimivo je, da se protestantska stran ni zavzemala
za protest proti tej norosti glede preganjanja, preizkušenj in sežiganja (Küng 2001, 72‒
76). Za to, da so se zaključili procesi proti čarovnicam, ni zaslužna reformacija, ampak
razsvetljenstvo (Küng 2001, 77).

4.5 Ženske v moderni in postmoderni
Naravnost osupljivo je, kako so v moderni bili Evropejci zmožni razumevati svet. Pod
svoj nadzor so lahko vzeli skoraj vse, kar je bilo prej pridržano Bogu, superčloveku in
drugim zemeljskim močem. Človeška bitja so postala gospodarji samih sebe in narave.
Z vidika posvetnega sveta je ta čas predstavljal edinstven razvoj. Zanj je značilen razvoj
znanosti, ko dogme zamenjajo dejstva in izkušnje. Na novo se uredi skupnost (družba),
na novo se vrednoti pomen individualnosti človeka ter pride do prehoda iz agrarne
(kmetijske) kulture v industrijsko (Küng 2001, 79‒80).
Na političnem področju segajo začetki boja za enakopravnost v Francijo in Združene
države Amerike. Ženske so bile aktivno vključene v francosko revolucijo pod vodstvom
Olympe de Gouges in Rose Lacombe, ki sta sestavili Deklaracijo o pravicah ženske in
državljanke (1791). Podobne zahteve je v Angliji sestavila Mary Wollstonecraft (1792).
Vendar pa so ženske čakale vse do konca prve svetovne vojne, da so dobile pravico do
udeležbe na volitvah (Küng 2001, 82).
Na začetku 19. st. je industrijska revolucija spremenila status ženske bolj kot prej
kakršenkoli zgodovinski razvoj, čeprav na začetku v bolj negativno smer. Novi
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tehnološki pogoji v produkcijskih procesih so zahtevali udeležbo žensk pri delu.
Predenje, pletenje, šivanje in druge naloge so se preselile iz hiš v tovarne (mesto).
Zaradi povpraševanja po delu v tovarnah so bile ženske prisiljene postati poceni
delovna sila, posledično pa so izgubile delo v gospodinjstvu. To jih je popeljalo v nov
odnos, ki jim je bil pogosto v veliko nadlogo, saj je razpadla družina kot skupnost, ki
živi in dela skupaj. V tem času so se začela tudi prizadevanja, da bi ženske dobile
enakovreden prostor med moškimi. Vendar pa niso bile cerkve tiste, ki bi bile v
ospredju, ampak so to vlogo prevzeli liberalci in socialisti (Küng 2001, 83).
Feministična gibanja v 19. in 20. stoletju so začela izpodbijati tradicionalistični pogled
na žensko naravo in njeno vlogo v Cerkvi in družbi. Pomemben zagon je feminizem
dobil v liberalizmu (vsi ljudje so ustvarjeni enako). Rimskokatoliška cerkev se je v
19. stoletju postavila nasproti feminizmu kot zagovornik starega fevdalnega reda, ki se
je identificiral v katoliški skupnosti. Papež Pij IX. je leta 1864 izdal dokument z
naslovom Syllabus errorum, v katerem je zavrgel liberalizem in socializem ter obsodil
različne ideje (demokracijo, svobodo misli, izobrazbe in tiska) kot sodobne napake
(Ruether 2005, 1237). Papež Leon XIII., ki je bil bolj odprt pri določenih vprašanjih kot
njegovi predhodniki, pa je v svoji encikliki Immortale Dei leta 1885 izjavil, da je moški
postavljen nad žensko. Leta 1891 je isti papež v encikliki Rerum novarum obsodil
delodajalce, ki so neomejeno izkoriščali delavce, saj so z njimi ravnali bolj kot s stvarmi
kot pa s človeškimi bitji. Posebno pa je obsodil težka ročna dela za otroke in ženske. Za
emancipacijo žensk v Cerkvi je bil čas papeža Janeza Pavla II. čas stagnacije, če ne celo
nazadovanja. Prevzel je zelo strogo stališče do urejevanja rojstev, splava in
homoseksualnosti in razglasil, da Božja volja in nezmotljivo učenje Cerkve,
preprečujeta žensko ordinacijo (Küng 2001, 88‒89).
Leta 1853 so v Kongregacionalistični cerkvi odgovorili na ta klic po enakopravnosti s
prvo žensko ordinacijo. »Na dan 15. 9. 1853 je bila ordinirana prva ženska, in sicer
Antoinetta Brown iz Kongregacionalistične cerkve (South Butler, New York). Ordiniral
jo je Luther Lee, ki si je za podlago svoje pridige izbral tekst Gal 3,28 26. Lee je tukaj
dokazoval, da gre za družbene povezave, ki vključujejo žensko kot enakovredno
26

»Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske: kajti vsi ste eden v
Kristusu Jezusu.«
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udeleženko v cerkvenih službah. Izpostavil je tudi tri biblične argumente za svojo
trditev. Prvi argument je bil, da so ženske opravljale vlogo vodje in avtoritete skozi
Sveto pismo (SP), tako začasa Stare kot tudi v času Nove zaveze. Drugi argument
govori o tem, da so bile tudi ženske deležne izlitja Svetega Duha na binkošti (Apd
2,1727). Tretjič pa govori o tem, da ima ženska veljavno zahtevo v Cerkvi, ker je bila
prva priča Kristusovemu vstajenju in ji je bila dana naloga, da to oznani apostolom.«
(Kling 2004, 270.) Teologi so skozi stoletja obravnavali tekst Gal 3,28, vendar pa ga
cerkveni očetje na vzhodu in zahodu niso obravnavali zato, da bi v njem našli nekaj, kar
bi bilo povezano z ženskim duhovništvom. Izpostavimo lahko Gregorja Nazianškega,
Avguština, Origena, Krizostroma ... Izpostavimo lahko tudi Luthra in Kalvina. Ker prav
iz luteranske cerkve in protestantske denominacije dovoljujejo žensko ordinacijo. V Gal
3,28 vidimo Luthrovo teologijo o dveh kraljestvih. Nanaša se na kraljestvo Boga
(evangelij), Cerkev pa stoji znotraj kraljestva sveta (pravo), se upravlja od istega prava,
ki pripada civilni družbi. Ko vidimo, kaj vse so o tej vrstici menili cerkveni očetje,
lahko rečemo, da so prav oni v najboljšem primeru nasprotovali ženskam, v najhujšem
pa so bili do žensk sovražni (Kling 2004, 276).
Poleg kongregacionalistov so konec 19. st. ordinacijo žensk začele še unitarianska
cerkev, metodistična cerkev, univerzalistična cerkev. Toda največji del prezbiterijanske,
metodistične in luteranske cerkve je zavračal žensko ordinacijo. Ženske so med drugo
svetovno vojno v Nemčiji in Skandinaviji delovale v cerkveni pastorali. Po koncu vojne
so zahtevale nadaljevanje službe in vpoklic k ordinaciji. Med letoma 1950 in 1960 je
bila ordinacija sprejeta v luteranskih in reformiranih cerkvah. Med letoma 1970 in 1980
se je z literaturo na vseh področjih teologije (SP, teologija, cerkvena zgodovina, etika,
pastoralna psihologija, liturgija in krščanska izobrazba) široko razširila tudi feministična
teologija. Kljub vsemu temu pa nekatere cerkve še vedno nasprotujejo ženski ordinaciji,
npr. določene protestantske cerkve, RKC in pravoslavna cerkev (Ruether 2005, 1237–
1240).
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»In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog: razlil bom od svojega Duha čez vse meso in
prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere in vaši mladeniči bodo gledali videnja in vaši starci bodo
sanjali v sanjah.«
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4.6 Posledice ordinacije v protestantskih denominacijah
Denominacija (iz lat. denominare, imenovati). V anglosaškem cerkvenem izrazju
pomeni pojem za krščanske cerkve in skupnosti (pravno konfesije), ki se razlikujejo od
večinskih cerkva, a tudi od sekt. Poimenovanje je uvedel ameriški religiolog R.
Niebuhr. To so cerkvene občine na širšem zemljepisnem prostoru, povezane z osrednjo
upravo in v protestantskem smislu pravoverne v bistvenih dogmatskih vprašanjih,
vendar pa v verski praksi (osebno posvečenje, moralna stališča) širše in popustljivejše
od sekt, čeprav strožje od večinskih cerkva. Denominacija je strpna do drugih religijskih
skupnosti in naukov, sodeluje z njimi kot enakopravnimi (Splošni religijski leksikon
2007, s. v. »Denominacija«).
»Ali je ordinacija Antoinette Brown res odprla vrata za žensko ordinacijo v
Kongregacionalistični cerkvi? Njena ordinacija je bila označena kot neugoden začetek
za ženske cerkvene službe, saj je trajala le nekaj let. Ne glede na to, da je prva
kongregacionalistična cerkev znotraj svoje oblasti dovolila ordinirati žensko, pa se s
tem ni strinjala Kongregacionalna generalna konferenca. Po razočaranju nad svojo
izkušnjo je Brownova (Blackwell po poroki leta 1856) izstopila iz Cerkve in vstopila k
unitarijancem. Do leta 1950 je bil delež žensk, ki bi se odločile za cerkveno službo,
majhen. To se je spremenilo šele po letu 1960, ki je poznano po drugem valu ženskega
gibanja za pravice. Čeprav se je po tem letu število zelo dvignilo, pa danes
denominacije, ki so včasih dovoljevale žensko ordinacijo, tega več ne dovoljujejo.«
(Kling 2004, 271‒272.) Zanimivo je, da je prišlo do tega preobrata ženske vloge v
cerkvenih službah. Izpostavimo lahko nekaj razlogov. Protestantske skupine
(binkoštniki, evangelijske skupine in druge sekte) so ob koncu 19. st. postale
institucionalizirane. V nekaterih primerih so se premaknile onkraj kulturnih okvirjev
znotraj njih, od potujočih misijonarjev do ustaljenih duhovnikov, od laično karizmatične
cerkvene službe do profesionalne službe. Na seminarjih izšolana duhovščina je v svojih
skupnostih prevzela model denominacij moškega vodenja in vzgoje. Drugi razlog lahko
najdemo v tem, da so se te denominacije v prvi polovici 20. st. premaknile v območje
separatistično fundamentalističnega gibanja, iz katerega so sprejeli hierarhijo, ki temelji
na spolu. Najvišja poklicanost za krščanske ženske, ki je bila prej razumljena kot Božji
klic za pridiganje, se v tem času spremeni. Ženske so zdaj razumljene kot žene, matere
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in gospodinje pod dobrohotno avtoriteto svojega moža. Tretji razlog lahko najdemo v
fundamentalističnemu pogledu, ki vidi žensko duhovništvo kot priznanje modernemu
liberalnemu duhu (osebne pravice), ki doseže svoj vrhunec v feminističnem gibanju
med letoma 1960 in 1970. Takšen razvoj je spremenil smer fundamentalistični biblični
eksegezi v smer dobesednega razumevanja Svetega pisma (1 Kor 14; 1 Tim 2) (Kling
2004, 281‒282).
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5. EKUMENSKI VIDIKI ORDINACIJE ŽENSK

V ekumenskem dialogu cerkva se je pokazalo, da predvsem različno razumevanje služb
ovira nadaljnje ekumenske napredke in da medsebojnega priznanja služb še zdaleč ni na
vidiku. Tudi tam, kjer ekumeni oblikujejo soglasja v osnovnih izrekih, se zdi, da so
praktične posledice za medsebojno priznanje še daleč, vsaj za učiteljske službe. V
novejšem času pa težavo predstavlja tudi ordinacija žensk (Frieling 2002 ,18‒19).

5.1 Ekumenizem
Izraz ekumenizem izhaja iz grške besede oikoumene in označuje naseljen svet. Šele v
20. st. je švedski škof N. Soederblom dal besedi oikoumene in pridevniku »ekumenski«
smisel, kot ga razumejo v teologiji še danes, in sicer beseda označuje vse, kar je v
povezavi s spravo, pomiritvijo in enotnostjo med cerkvami znotraj ekumenskega
gibanja.
Na začetku je bil ekumenizem zadeva protestantskih cerkva. Na koncu 19. st. je nastala
potreba po boljšem sodelovanju med cerkvami, kar je vodilo do ustanovitev prvih
mednarodnih organizacij in pozneje do ustanovitve WCC (World Council of Churches).
Čeprav so protestantske cerkve same sebe razumele kot popolni in resnični izraz
edinstvene Kristusove cerkve, si vseeno ne domišljajo, da so pristni izraz ene, svete,
katoliške in apostolske cerkve. Kajti Kristusova cerkev povrh tega obstaja še v drugih
oblikah in tradicijah. Ločitev in skupno neprepoznavanje cerkva med sabo je za te
cerkve nesprejemljivo. Cerkve znotraj ortodoksne tradicije so se k temu gibanju
pridružile leta 1961. RKC in zahodne cerkve, ki priznavajo primat papeštva, so se
ekumenskemu gibanju pridružile veliko pozneje. Na koncu 19. st. so bile v RKC vse
ideje o ekumenizmu zavrnjene. To se je začelo odpravljati šele po II. vatikanskem
koncilu. RKC še danes razume samo sebe kot popolno Cerkev. To ji ne dovoli, da bi
prepoznala ločene cerkve in skupnosti kot enakovredne partnerje. Ta poudarek ji še
danes onemogoča popolno sodelovanje v WCC.
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Ekumenizem je kot vsako cerkveno življenje kompleksna stvarnost. Njegova integriteta
in nedeljivost ga naredita takšnega, da se ga ne more zmanjšati na en sam pogled. Tako
lahko znotraj ekumenizma ločimo doktrinalni ekumenizem, duhovni ekumenizem,
ekumenizem kot pričevanje in služenje ter zakonski ekumenizem (Birmele 2005, 472–
474).

5.2 Rimskokatoliška cerkev
V letu 1963 je papež Janez XXIII. izdal encikliko Pacem in terris, v kateri je potrdil
enakost vseh ljudi po naravnem dostojanstvu. Vendar pa pride do težave pri vprašanju,
ali ženska lahko postane duhovnica. Ali imamo v NZ dokaze, ki bi lahko rešili problem
ženskega duhovništva? Kongregacija za nauk vere je izdala izjavo, znano pod imenom
Inter Insigniores (1976). »V tej deklaraciji lahko razdelimo odgovor na tri dele:
1. Tradicija: Katoliška cerkev ni nikoli v zgodovini delila duhovniškega in škofovskega
posvečenja ženskam.
2. Kristusovo ravnanje: med apostole ni privzel nobene ženske, čeprav so bile v tistem
času zelo cenjene.
3. Razlog za primernost: Kristus se je učlovečil kot moški in primerno je, da ga v
zakramentalnem znamenju predstavlja moški; druga primernost pa izhaja iz simbolike
med Kristusom in Cerkvijo, Kristus ‒ ženin (moški) in Cerkev ‒ nevesta (ženska).«
(Turnšek 2003, 323.)
Deklaracija Inter Insegniores pravi, da »samo duhovniki imajo oblast za obhajanje
evharistije, pri tem pa ne delujejo iz sebe, temveč delujejo in persona Christi, kjer
prevzamejo vlogo Kristusa, postanejo njegova podoba, ko izgovarjajo besede
posvetitve. Duhovnik je znak in ta znak mora biti za druge jasno prepoznaven. Z
drugimi besedami, obstajati mora naravna podobnost med znakom (duhovnik) in
stvarjo, ki jo predstavlja (Kristus). Če duhovnik ne bi bil moški, bi v njem bilo težko
videti podobo Kristusa (Kling 2006, 290). Kar pa je, kot pravi Sarah Hinlicky Wilson,
žaljivo do žensk. »Take trditve pomenijo, da je moško človeško bitje podobno Kristusu
na način, s katerim se ne morejo in se nikoli ne bodo mogle primerjati ženske. Tukaj
leži prepad med ženskami in Kristusom, ker ženske zaradi svojega naravnega telesa
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nimajo enakih organov kot Kristus, zato postanejo vse te stvari, kot so Božji darovi in
Sveti Duh, nerelevantne« (Wilson, Ecumenical perspectives on the ordination of
women).
Nadalje je cerkveno učiteljstvo izdalo še nekaj cerkvenih dokumentov na temo ženskega
duhovništva. V cerkvenem dokumentu o dostojanstvu in poklicanosti žene (Mulieris
Dignitatem, 1988) papež Janez Pavel II. potrdi perspektivo, ki jo je začrtala deklaracija
Inter Insigniores. Ponovi, da je Kristus za svoje apostole poklical samo moške, in to je
storil svobodno in neodvisno (Mt 22,16). Tu vidimo razlago poklicanosti apostolov, ker
samo ti prejmejo s postavitvijo evharistije tudi zakramentalno nalogo (Lk 22,19; 1 Kor
11,24). »Če je Kristus evharistijo pri njeni postavitvi tako izrecno povezal z duhovniško
službo apostolov, je dovoljeno misliti, da je na ta način hotel izraziti od Boga želen
odnos med možem in ženo, med žensko in moškim, tako v skrivnosti stvarjenja kakor v
skrivnosti odrešenja. Predvsem v evharistiji se izraža na zakramentalen način
odrešenjsko dejanje Kristusa, ženina, do Cerkve, njegove neveste. To postane prozorno
in povsem jasno, ko se zakramentalno služenje evharistije, kjer duhovnik deluje "in
persona Christi" (v Kristusovi osebi), izvrši po možu.« (Janez Pavel II, 1989, 48.)
Papež Janez Pavel II. je v apostolskem pismu Ordinatio sacerdotalis28 (1994) podkrepil
nauk prejšnjih dokumentov. »Čeprav je stalno in celotno izročilo Cerkve ohranjalo nauk
o duhovniškem posvečenju, pridržanem samo možem, in ga je cerkveno učiteljstvo
neomajno učilo v novejših dokumentih, ga imajo v našem času vendarle marsikje za
predmet razpravljanja ali pa pripisujejo odločitvi Cerkve, da ne pripušča žena k
duhovniškemu posvečenju, zgolj disciplinaren pomen. Da bi odstranil vsak dvom glede
tako pomembne zadeve, ki se tiče same Božje ustanove Cerkve, v moči svoje službe, da
potrjujem brate (prim. Lk 22,32), izjavljam, da Cerkev nima nikakršne oblasti
podeljevati duhovniško posvečenje ženam in da se morajo vsi verniki Cerkve dokončno
držati te odločitve.« (Janez Pavel II., 2012, 216‒217.)

28

Apostolsko pismo škofom Katoliške cerkve o duhovniškem posvečenju, ki je pridržano samo možem.
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5.3 Pravoslavna cerkev
V kontekstu ekumenskega dialoga se na pravoslavno cerkev naslavlja mnogo vprašanj v
povezavi z ženskim duhovništvom. Na to vprašanje se je odzvala podobno kot RKC, in
sicer precej negativno. Pritiski od zunaj in spreminjajoča se vloga žensk znotraj
pravoslavne cerkve so prisilili teologe in teologinje, da so se soočili s tem vprašanjem.
Najpomembnejši dogodek za žensko teologijo in duhovništvo v pravoslavni cerkvi je
bila konferenca na grškem otoku Rodosu leta 1988. Na tej konferenci so se zbrali
pravoslavni delegati, da bi debatirali o položaju žensk v Cerkvi. Vse avtokefalne29
cerkve so imele svoje predstavnike (razen Jeruzalemske), zastopali pa so jih škofi,
duhovniki in laiki (Wilson 2013, 72). Šele na tej konferenci so se predstavniki
pravoslavne cerkve prvič sestali in izključno posvetili temi žensk in njihovemu prostoru
v cerkvi. Predstavniki so se glede svojega prepričanja delili na tri skupine. Prva skupina
je razmišljala v smeri, da je samoumevno, da ženska ordinacija ni mogoča. Druga
skupina je razmišljala v smer, da pa bi to lahko bilo mogoče. Tretja skupina pa se je
strinjala s prvo skupino o tem, da ženske ne morejo biti duhovnice, vendar se je zaradi
strahu pred tem, da bi jo zahodni svet označil za mizogino30, prizadevala za odstranitev
vseh postopkov v Cerkvi, ki bi lahko bili povezani s tem pojmom, a hkrati si je želela
priskrbeti ustrezne teološke razlage, da bi ogradila žensko od oltarja (Wilson 2013, 74).
Ta skupina si je prizadevala za to, da bi se zopet uvedel red diakonis (vendar le kot
blagoslov, in ne kot ordinacija), za dostop do nižjih redov (bralec, voditelj cerkvenih
zborov, subdiakon) in za ustanovitev novih služb za ženske (učiteljica teologije)
(Wilson 2013, 75). Po tej konferenci lahko omenimo še dve srečanji žensk na to temo,
in sicer leta 1996 v Damasku in leta 1997 v Carigradu.
Zaključimo lahko, da so z izjemo diakonis vse cerkvene službe rezervirane za moške.
Odklon od te drže je lahko kot v RKC in pri staroorientalski cerkvi31 razumljen le kot
prelom s tradicijo, katere sprememba se izmika pristojnosti cerkve (Klän 1994, 29‒30).
»Zanimivo je predvsem to, da imata tako Rimskokatoliška kot Pravoslavna cerkev
težave s priznanjem, da svetopisemska besedila ne dajo zadostnega razloga, da bi
29

Avtokefalen [grško], cerkvenopravni pojem za neodvisnost Pravoslavne cerkve kakšne dežele.
Mizoginija: grška beseda, ki označuje sovraštvo moških do žensk.
31
Te cerkve ne smemo mešati z pravoslavnimi cerkvami. Gre za cerkev, ki je sprejela samo prve tri
ekumenske koncile (Niceja, Konstantinopel, Efez).
30
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prepovedali žensko duhovništvo. Takrat je potem tradicija tista, ki prevzame to vlogo v
raznih debatah« (Wilson, Ecumenical perspectives on the ordination of women).
Razlog, da v svetovnem merilu prihaja do hudih konfliktov med pravoslavnimi
cerkvami in Rimom, leži na čisto drugem področju, ne v vprašanju službe. Pokaže se,
da tudi pri skoraj popolnem strinjanju o vprašanju službe sodelovanje (koinonia32) med
zelo podobno strukturiranimi in glede posvetitve žensk enako mislečimi cerkvami lahko
ovirajo druge težave (Klän 1994, 30).

5.4 Anglikanska cerkev
Pri vprašanju ženskega duhovništva se je sprva pokazala velika notranja razdvojenost
angleških anglikancev, ker je bila pred odločitvijo v ozadju ves čas misel na razkol
Cerkve. Kljub temu se je canterburyjski nadškof, George Cary že spomladi 1991, pred
nastopom funkcije, zavzemal za ordinacijo žensk. Nasprotno stališče je zavračal kot
»izredno težko herezijo«, a je že kmalu potem z obžalovanjem izrečeno vzel nazaj.
Potem ko je anglikanska (generalna) sinoda novembra 1992 z dvotretjinsko večino
potrdila ordinacijo žensk, je prišlo do številnih izstopov. Enotnost Cerkve naj bi
pomagala ohraniti vrsta posebnih določil za nasprotnike sprejetja žensk v cerkvene
službe, kot npr., da škofje niso zavezani posvetitvi žensk. Duhovniki, ki ne podpirajo
stališča svojega škofa glede ordinacije žensk, naj bi imeli možnost prestopiti pod nadzor
drugega škofa, ki deli njihovo mnenje (Klän 1994, 23).
Čeprav je dialog med anglikanci in rimskokatoličani bil že tako napreden, da se je v
bilateralni komisiji lahko razvilo skupno razumevanje Cerkve kot communio33, saj »med
obema cerkvama že obstaja resnična, čeprav še ne popolna skupnost«, je bil javni odziv
iz Rima izredno zadržan. Vatikan je decembra 1991 razglasil, da naj o »temeljnem
soglasju« o vseh vprašanjih, o katerih je razpravljala komisija, še ne bi bilo mogoče
32

Izhaja iz grške besede κοινωνία. Beseda pomeni skupnost, skupno sodelovanje. Identificira se z
idealiziranim stanjem občestva in enotnosti, ki naj bi obstajala znotraj Krščanske cerkve.
33
Kot teološki izraz se communio v svojem osnovnem pomenu nanaša na osebno skupnost ljudi in Boga
ter drugih soljudi, ki je upodobljena v troedinosti Boga in ustanovljena na podlagi udeležbe v njegovem
življenju ter je na edinstven način dovršena v Jezusu Kristusu in s Svetim duhom prvotno uresničena v
njegovi Cerkvi.
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govoriti. Jasno je, da je za to zadržanost Rima odgovorno tudi intenzivno obravnavanje
ordinacije žensk. Je pa treba tudi tukaj izpostaviti, da so v ozadju te drže trajajoče
razjasnitve znotraj rimskokatoliške teologije in struktur učiteljske službe. Navsezadnje
je Vatikan označil odločitev sinode Angleške cerkve za dovoljenje ordinacije žensk kot
»novo in težko oviro za spravo s Katoliško cerkvijo« (Klän 1994, 24).

5.5 Evangeličanska cerkev
Tudi Evangeličanska cerkev ni sestavljena iz enotnega telesa cerkva, temveč iz več
različnih delov. Učenje in praksa teh cerkva izhajata iz učenja Martina Luthra. Pot
luteranstva do ženske ordinacije je dolga, pogosto sporna in v veliko primerih še
nedokončana. Glede na Luthrovo pojmovanje pridigarske službe in njegov koncept, ki
je povezan s skupnim duhovništvom, je presenetljivo, da je luteranska cerkev šele po
drugi svetovni vojni začela uporabljati ženske za duhovniško službo. Podobno je
upoštevanja vredno omeniti, da v mnogih luteranskih cerkvah in skupnostih še vedno
obstaja nasprotovanje oznanjevalni službi žensk in vodstvenim funkcijam, ki pa niso
povezane z ordinacijo. V ospredju so Selbstandige Evangelisch-Lutherische kirche
(SELK), Lutheran Church–Missouri Synod (LCMS), številne cerkve, ki so vključene v
International Lutheran Council (ILC), kakor tudi cerkve, ki so del Lutheran World
Federation (LWF). Vprašanje, ali ordinacija žensk poškoduje dedno zasnovo luteranske
cerkve, še ni dokončno jasna. Vprašanje, pod katerimi teološkimi in institucionalnimi
predpostavkami bi lahko bile ženske dejavne v cerkvi, še ni zadostno raziskano (Appold
2006, 253‒254).
Kljub vsemu je trajalo še 20 let, preden se je med leti 1966 in 1980 v nemških deželnih
cerkvah počasi uveljavila enakopravnost žensk v ordiniranih službah in je bila izvoljena
prva evangeličansko-luteranska škofinja. Skupaj z družbenimi spremembami se je tudi v
Cerkvi začela debata o vlogi ženske, ki je bila delno usmerjena tudi na enakopravnost
teologinj. Pri argumentaciji in iskanju rešitve je pomemben prispevek imela
zgodovinsko kritična razlaga Biblije. Z natančnim kritičnim ocenjevanjem bibličnih
tekstov je bilo vedno bolj jasno, da je patriarhalna tradicija razvrednotila pomen žensk v
zgodnjih krščanskih skupnostih ali ga poskušala potisniti v ozadje. Mogoče je razbrati
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jasne namige, da so imele ženske odločilno vlogo tako pri materialni podpori Jezusa in
apostolov kot pri oznanjevanju. Na srečo sta nov pogled in nova ocena biblijskega
izročila tudi v večjem delu RKC vodila do spoznanja, da moška duhovniška služba in
celibat ne moreta biti legitimirana z Biblijo, ampak izvirata iz tradicije. Kljub vsemu je
Anglikanska cerkev, čeprav z težkim bojem in nevarnostjo razpada svoje enotnosti,
medtem uvedla ordinacijo žensk. Sedaj pa obstajajo poleg anglikanskih duhovnic tudi
škofinje. V nemških evangeličanskih deželnih cerkvah je danes samoumevno, da so
ženske duhovnice in da zasedajo tudi vodilne funkcije. Čeprav še vedno obstajajo
nasprotniki, je v zadnjih 25 letih žensko duhovništvo že pravilo, in ne zgolj izjema.
Polovica na novo vpisanih študentov teologije je ženskega spola. Ker je veliko žensk
prevzelo duhovniško službo, položaj glede osebja v evangeličanskih deželnih cerkvah ni
kritičen. Celibat ni edini vzrok, da Katoliški cerkvi primanjkuje duhovnikov. Kar je v
Nemčiji postalo skoraj nekaj vsakdanjega, pa še ne velja za celotno evangeličansko
ekumeno po svetu. Morda se zdi presenetljivo, a je med drugim tudi luteranska cerkev v
ZDA tista, ki zavrača ordinacijo žensk. V dialogu s pravoslavnimi cerkvami in seveda
RKC bi brez ordinacije žensk obstajala ena težava manj. Ampak treba se je vprašati, ali
je bila ekumena lažja, ko še ni bilo ordinacije žensk. Ali naj se evangeličanska svoboda
opusti le zaradi tega, da bi ugajali drugim? Ko evangeličani glasno kritizirajo druge
veroizpovedi zaradi zastarelosti in neenakopravnosti, jim mora biti ena stvar jasna –
danes so sicer korak pred drugimi cerkvami, a še ne dolgo nazaj so bili v enakem
položaju. Stoletja je trajalo, da so prišli do spoznanja, da je Pavlova zapoved o molku
žensk na drugem mestu relativirana, saj sta po njegovih besedah (Gal 3) v Kristusu
moški in ženska enakopravna, zato naj bi tudi ženske v občini oznanjale in podeljevale
zakramente. Večji del svetovnega krščanstva še ni sledil temu spoznanju, pri
protestantih pa so ženske duhovnice. To je nekaj, čeprav še ne dolgo, »tipično
evangeličanskega« (Uhl 2009, 58–60).
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5.6 Skupine znotraj krščanskih cerkva
Znotraj večine krščanskih cerkva se pojavljajo skupine, ki zagovarjajo žensko
ordinacijo in druge, ki temu nasprotujejo. Te skupine so egalitarizem

34

in feminizem, ki

zagovarjata žensko duhovništvo, ter tradicionalizem35, ki to zavrača. David W. Kling te
skupine predstavi tako, kot je opisano v nadaljevanju.
Egalitarizem. Zagovorniki ženske ordinacije so prepričani, da lahko ovržejo vse
argumente tistih, ki zavračajo žensko ordinacijo. Tako na svetopisemske argumente
proti ordinaciji odgovarjajo z drugačnim razumevanjem teh odlomkov. Npr. v 1 Mz nič
ne nakazuje, da bi bila ženska ontološko ali duhovno podrejena moškemu. Bog je
ustvaril moškega in žensko, ne da bi bila podrejena drug drugemu, ampak kot svobodna,
enakovredna in neodvisna partnerja v svetu. V Novi zavezi v Pavlovem pismu
Koričanom (1 Kor 14,33b‒36) beremo o tem, da naj bi ženske molčale in naj bodo
podložne moškemu. Pri tem ne gre za neposredno prepoved, ampak naj bi tukaj Pavel
odgovoril na razdor v javnem čaščenju v Korintu, ki so ga povzročale neizobražene
žene, ki so prekinjale razlago biblijskih citatov z različnimi vprašanji. Gal 3,28 pa
egalitaristi uporabijo za rešitev hermenevtične dileme s tradicionalisti.
Feministične skupine se pri svojem podpiranju ženske ordinacije naslanjajo na
Gal 3,28. Čeprav ne moremo govoriti o enotnem pristopu feminizma k bibličnim
študijam, lahko vidimo, da si delijo podobna prepričanja. Verjamejo v popolno enakost
med moškim in žensko znotraj družine, službe in Cerkve. Njihova izobrazba temelji na
spolu kot primarni analitični kategoriji, ko se ta navezuje na biblično, teološko, etično
oz. moralno in zgodovinsko preučevanje. Feministke se zavedajo, da biblični jezik,
predvsem ta, ki uporablja Boga kot moškega, oblikuje dojemanje realnosti in gre z roko
v roki z moško dominantnimi skupnostmi. Zato vztrajajo pri tem, da morajo biti
bogoslužne prakse in publikacije (predvsem Sveto pismo), popravljene v spolno
34

Je politična teorija ali gibanje, ki zanika veljavnost naravnih in socialnih razlik med ljudmi ter zahteva
njihovo odpravo. Izhodišče proti ločevanju na podlagi rasnih, verskih, spolnih in drugih razlik.
35
Tradicionalizem, znan tudi kot hierarhični pogled oz. complementarianism. Gre za teološki pogled
znotraj krščanstva, ki označuje odnos med moškim in žensko. Govori o tem, da imata moški in ženska
različno, toda dopolnjujočo funkcijo in odgovornost znotraj zakona, družinskega življenja, cerkvenega
vodstva. Primer: Ženske lahko rodijo otroke, medtem ko moški tega ne morejo. Na področju cerkvenih
služb ta pogled uči, da ženske ne smejo vršiti oblasti nad moškimi.
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nevtralnem jeziku. Trdijo pa tudi, da je Sveto pismo rezultat starodavne patriarhalne
kulture, ki (zavestno ali nezavestno) izraža moškocentrični vpliv in patriarhalne
vrednote.
Tradicionalisti. Debata o ženskah v Cerkvi se ne tiče samo ordinacije same po sebi,
ampak gre za globlje vprašanje, in sicer antropološko vprašanje o naravi moškega in
ženske. Tradicionalisti trdijo, da je Bog uredil človeška razmerja, da je ženska podložna
moškemu. Povezava ženske do moškega ni v različnosti ali manjvrednosti, temveč v
značilni ontološki razliki. Moška in ženska narava imata po njihovem mnenju različno
identiteto in funkcijo. Tradicionalisti razumejo drugo poročilo o stvarjenju (1 Mz 2,18‒
23), tako da je bila Eva ustvarjena po Adamu in mu je bila namenjena biti pomočnica.
Tudi v NZ najdemo podobna besedila, in sicer 1 Kor 11,3‒16 in 1 Tim 2,8‒15. Prav
tako NZ ne ponuja jasne trditve glede žensk in službe, medtem ko za moškega pravi, da
lahko opravlja službo starešine in škofa (Kling 2004, 286‒301).
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6. ŽENSKO DUHOVNIŠTVO V ČASU REFORMACIJE

6.1 Luther o ženskem duhovništvu
Christine Globig (1994) v svojem delu Frauenordination im Kontext lutherischer
Ekklesiologie takole razloži Luthrov odnos do duhovništva žensk:
Tako je načeloma tudi ženskam dano enako pooblastilo. Provokativno bi se lahko
tudi reklo, da je Luther, v nasprotju s svojimi kritiki, bil pripravljen poslušati
pridigo žensk in otrok. Vendar v osnovi to vprašanje obravnava diferencirano in
navsezadnje odklonilno. Pozornost zbuja dejstvo, da vprašanje ženskega
duhovništva vedno obravnava v povezavi s skupnim duhovništvom. Na
določenem mestu je tudi jasno, kaj je Luthra verjetno gnalo k razpravljanju o
»ženski tematiki«: polemika nasprotnikov, ki so s 1 Kor 14,34 zanikali dejstvo
spolno neodvisnega skupnega duhovništva. V času protireformacije je bilo Luthru
očitano, da je z dovoljenjem opravljanja duhovniškega poklica ženskam pomagal
oživiti staro montanistično36 herezijo. Kot ekspliciten izraz skupnega duhovništva
je Luther cenil drugo službo: zasilni krst babic, torej žensko službo sui generis, ki
jo je priznavala že srednjeveška Cerkev, je Luther poudarjal kot javno cerkveno
duhovniško službo v polnem pomenu.
O vprašanju možne ženske duhovniške službe je na voljo omejeno število Luthrovih
izjav, ki so raztresene skozi njegovo celotno delo. Nakazujejo neprekinjeno enako
mnenje o tej tematiki, ampak podajajo različne utemeljitve. Interpretacije teh tekstov, ki
so na voljo v literaturi, so več ali manj apologetske narave (kot pomoč pri utemeljevanju
nasprotovanja ordinaciji žensk). S tem je verjetno povezan namen, da se Luthrove
izjave podredi splošnim temam, kot je samo Sveto pismo (sola scriptura) ali »red
stvarjenja«, in da se tudi utemeljitev podrejenosti žensk, ki jo Luther vidi v etiki svojega
časa, oddalji iz argumentacije.

36

Montanisti so starokrščanski krivoverci, imenovani po Montanu, ki je okoli leta 150 v Mali Aziji
oznanjal skorajšnji Kristusov prihod, samega sebe pa za glasnika in celo utelešenje Svetega Duha. Na
začetku 3. st. ga je Cerkev obsodila.
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Za Luthra pravica vseh do pridiganja zaradi ohranitve reda pomeni tudi, da se
pooblastilo za službo dodeli eni osebi. Ali bi lahko bila dodeljena tudi ženski? To
možnost Luther izključi, ker je javno govorjenje ženske že od začetka podvrženo
Pavlovi razsodbi.
Pavel ukazuje samoumevno: da ženska ne vlada, ampak se pusti voditi. Puellae non
loquantur publice37 ‒ tako zahteva običaj. Znotraj hiše naj bi ženske poleg molitve in
pesmi razlagale tudi Sveto pismo, kolikor dobro znajo, in bile v odnosu do svojih otrok
kakor v duhovniški službi.
Drugje se najde enaka dvojna argumentacija. Luther nasprotuje napadom papistov:
dovoljenje za pridiganje se dodeljuje samo kvalificiranim in ti morajo biti izvoljeni.
»Čast, disciplina in red« namigujejo sočasno na urejen postopek izbire in izključitev
tako ali tako manj kvalificirane ženske. Pavlova prepoved govora se tu šele pozneje
pojavi kot argument, pri čemer se Luther ukvarja z nasprotujočimi si odlomki iz SZ in
NZ. Razlog za Pavlovo avtoriteto, ki presega vrednost pričevanj, vidi Luther v moči
delovanja duha, ki govori v zakonu (1 Mz 3,16) in za pridiganje izbira moške. Če pa
primanjkuje moških, lahko pridiga tudi ženska. Enak način argumentiranja Luther
ponovi tudi drugje. Temelji na predpostavki, da red naravnih zakonov iz 1 Mz 3,16, iz
katere izvira 1 Kor 14,34, evangelij ne bo spreminjal. Čeprav v Kristusu vsi enako
spadajo k duhovniškemu ljudstvu (Gal 3,28), še naprej obstaja zapoved podrejanja.
Zapoved o molku žensk za Luthra temelji predvsem na dejstvu, da bi na tem položaju
lahko izvajale »oblast«. To je zelo jasno v razlagi 1 Tim 2,11. Zapovedi o molku v NZ
Luther najprej ponovno nasprotuje z aktivnim delovanjem žensk v SZ.
Luther temeljito obravnava temo moških in žensk v velikem predavanju o Genezi
1535/1545. Po Luthrovi razlagi 1 Mz 1,27 sta moški in ženska ustvarjena po Božji
podobi in imata zato mandat za vladanje na Zemlji. Takšen odnos med Bogom,
človekom in naravo se je končal. Ponovno pa je bil vzpostavljen v Kristusu. O ženski
pravi: je v enakem popolnem odnosu do Boga kot Adam, ker lahko na enak način
dojema Božjo besedo. Popoln je tudi odnos para med seboj. Utemeljeno je tudi
37

Ženske naj ne govorijo v javnosti.
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eshatološko s 1 Pt 3,7: ženska je prav tako dedič prihodnjega življenja. Kljub vsemu je
poleg te popolne enakosti spolov pred Bogom dejanska neenakost: »mulier membra
habet dissimilia et ingenium longe infirmius«38. Luther to reši metaforično: odnos med
spoloma je odnos med soncem, luno in zvezdami. Ta slikovita rešitev je v nasprotju z
Luthrovimi drugimi izjavami, s katerimi manjvrednost žensk odločno zanika oz. zavrže
kot blebetanje poganskega razuma, ki ne pozna Božje volje stvarjenja. Božji red
stvarjenja pa določa enakost med moškim in žensko.
Stvarjenje za Luthra istočasno pomeni sestavitev oeconomie. Moški s tem pridobi
spolno partnerko in možnost razmnoževanja; ustanovi gospodinjstvo. Zakon pa temelji
na obojestranskem ljubezenskem odnosu.
Kot projekcijo na začetke človeštva Luther razvije antropološke temeljne izjave in svoje
razumevanje o človeški in institucionalni pripadnosti moškega in ženske. Oba sta
ustvarjena kot imago Dei. Luther to podobo interpretira kristološko in eshatološko:
določitev človeškega bistva se zgodi v povezavi z »vzorom« (Urbild) v Kristusu, po
katerem so ljudje ustvarjeni in po katerem so v krščanski prenovi v prihodnosti
usmerjeni. To se nanaša tako na moškega kot na žensko ter na odnose med njima.
Slednje Luther razume kot enakopravno razmerje in tako premaga teološko-filozofsko
tradicijo svojega časa. Pri Luthru ne prevladuje patriarhalno zakoreninjena miselnost,
ker moškega in žensko razume predvsem skozi njun medsebojni odnos in skupno
poslanstvo.
Na koncu je Globigova (1994, 27–43) v treh točkah povzela izjave Luthra o položaju
žensk:
1. Luthrova temeljna izjava o »bistvu« ženske je njena eshatološka enakopravnost
kot imago Dei. Antropološka izjava je povezana z družbenim trenutkom, tj.
»stanom«, v katerega Luther uvršča žensko. Ženska je »po bistvu« del
oeconomie. Z naukom o stanovih Luther vključi družbeno povezavo med
moškim in žensko v svojo antropološko refleksijo. Ne pozna definicije osebe
»same po sebi« (zato tudi ne »temeljnega odnosa« med spoloma). Torej se
nekdo, ki hoče razlikovati med »temeljno« ali duhovno enakostjo spolov pred
38
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Bogom in vprašanjem njunih družbenih položajev, ne more sklicevati na Luthra.
Za Luthra je vprašanje »zunanjega reda« integrirano v njegovo teologijo.
2. Izhodišče za pozitivno utemeljitev vloge ženske je starševstvo. Žena je skupaj z
možem zavezana vzgoji otrok in v širšem smislu tudi vodenju gospodinjstva.
Četrta zapoved je za Luthra osnova, ki zagotavlja družbeni red. Načeloma
zapoved velja za vse stanove, torej v duhovni in posvetni sferi. Luther je misel o
hierarhiji znotraj stanov prevzel iz srednjeveškega nauka o hierarhiji, razširitev
četrte zapovedi na duhovno in posvetno področje pa je zaznamovala
srednjeveška katehetska tradicija. Luther je izviren v tem, da je vse to močno
osebno interpretiral: Luther gre od spodaj navzgor in na primeru očeta, ki se
skrbno trudi za lastne otroke, razloži obnašanje političnih in cerkvenih
predstojnikov. Očetovstvo bi moralo tukaj biti razširjeno na starševstvo. Saj kot
pravi katekizem, skrbita mož in žena skupaj za otroke. Kljub temu Luther, kar se
tiče žensk, postavlja omejitve.
3. »Vladanje« ženske je omejeno na oeconimio, njena enakopravnost se nanaša
zgolj na ta stan. Tu Luther pride do družbene meje, preko katere ne more. Tako
je nedvomno ambivalentna podoba ženske tudi v nauku o stanovih. Patriarhalni
miselni vzorci zatrjujejo, da je Luther tudi znotraj oeconomie gledal na položaj
ženske kot podrejen moškemu. Področje javnosti in s tem tudi javnega govora
nista primerni za ženske. Za cerkveno področje to potrjujejo odlomki iz Biblije.
Udejstvovanja pridigarske službe Luther zato ne priznava, čeprav ženske po
skupnem duhovništvu imajo pooblastilo za oznanjanje Božje besede in jo v
izrednih razmerah lahko prakticirajo. V tem smislu je služba babištva
polnopravna duhovna služba. Načeloma pa se vseeno ne spodobi javno
nastopanje zunaj hiše. Veliko bolj prevladujoča teološka odločitev ostaja
dodelitev ženske v gospodinjstvo.
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6.2 Ženske v času reformacije
6.2.1 Sprememba veroizpovedi
Namesto, da bi ženske pasivno sprejemale veroizpoved, različna učenja in običaje, ki bi
jim bila vsiljena »od zgoraj«, so se ženske lahko same odločile, ali bodo to veroizpoved
tudi sprejele. Večina žena je znotraj domačega območja kot individualna oseba sprejela
novo vero. Manjšina žena, ki je bila izjemno izobražena in na dobrem družbenem
položaju, je interpretirala načelo sola scriptura in skupno duhovništvo kot dediščino za
vključitev žensk v protestantsko poslanstvo: v duhu so si predstavljale novo teologijo,
predlog reform, pisanje, učenje in pridiganje – vse, kar se ni pričakovalo od žensk.
Večina ženskih spreobrnjenj se je zgodila znotraj skupinskih spreobrnjenj s
pooblastilom znotraj določenega teritorija in v lastnih družinah. Istočasno pa je bila
manjšina individualnih žena (Elisabeth von Brandenburg in Elisabeth von
Braunschweig), ki so veliko tvegale s tem, ko so priznale svojo lastno vero, ki je bila
včasih različna od vere njihovih očetov ali možev (Stjerna 2009 213–216).
6.2.2 Žensko delovanje v skupnostih
V mnogih luteranskih cerkvenih redih najdemo tri področja delovanja v skupnosti, v
katerih so bile dejavne predvsem ženske. Ta področja so babištvo, skrb za revne in
učenje v ženskih šolah. Na vseh treh področjih so ženske sodelovale telesno in duhovno.
V prvih dveh primerih gre za specifično ženski koncept, tretje področje pa je neodvisno
od spola. Vsa tri področja delovanja zajemajo glavna dela v pastorali in oznanjevanju.
Predvsem babištvo je delovalo kot neke vrste področje, kjer je bila vloga ženske
podobna namestnici duhovnika. Tako so imele pooblastilo, da so oznanjale Božjo
besedo in v nujnih primerih tudi krstile. Za babico je bilo predpisano (od škofa), da so
morale biti deležne teološke priprave za svojo službo. Po Luthru bi moral vsak biti
usposobljen v nujnem primeru vskočiti namesto duhovnika in opraviti krst, na kar so
morale babice vedno računati, zato je to spadalo v njihovo delo. Naslednja cerkvena
naloga, ki so jo opravljale ženske, je bila skrb za revne in bolne, ki se je zgledovala po
zgodnjekrščanski diakoniji. V nekaterih luteranskih cerkvenih redih so bile te ženske
ordinirane v diakonise. Luteranske učiteljice v 16. in 17. stoletju niso bile nobena
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redkost. Pouk v dekliških šolah ni nikakor bil omejen le na pletenje, kvačkanje in učenje
lepega vedenja, kot se včasih domneva, ampak je obsegal tudi branje, pisanje,
matematiko, glasbo ter poučevanje o Svetem pismu in katekizmu. V zadnjih dveh
primerih je bilo teološko znanje za učiteljice nujno potrebno (Appold, 2006 255‒259).
6.2.3 Izobraževanje žensk v reformaciji
Ženska pismenost in izobrazba se je počasi izboljševala. Cilj učnega načrta za ženske je
bil ženskam zagotoviti učenje novih znanj, ki so jih potrebovale za hvalevredno, pridno,
poslušno gospodinjo. Kot dodatek k osnovnim bralnim znanjem si je žensko
izobraževanje prizadevalo še za moralnost in spodobno vedenje, petje in šivanje.
Dekleta so se učila pokornosti, skromnosti, spodobnosti in drugih ženskih vrlin.
Primarna izobrazba je bila vprežena proti ustvarjanju dobrih žena, in ne učenk ali žensk
s svobodnim mišljenjem. Ženske, ki so imele ambicije za višjo izobrazbo, so bile
sumljive in nanje so lahko gledali kot na nenormalne. Protestanti so pospeševali vizijo
za splošno reformo izobraževanja in so razglasili osvobajajočo teologijo, vendar ne da
bi proizvajali »amazonke«, ampak pobožne, poslušne ženske s praktičnimi znanji in
spolno vključenostjo izključno v zakonu, brez kakršnega koli impulza za neodvisnost v
boju, mišljenju in besedi (Stjerna 2009, 220).

6.3 Mnenje Luthrovih naslednikov
Nove nastavke za žensko duhovništvo lahko najdemo pri Jakobu Martiniju in Caspariju
Zieglerju.
Mogoče je ugotoviti, da so nove teološke zasnove in cerkveni red, ki je nastal pod
reformatorji, vodili do novih možnosti za izvajanje ženskega delovanja v vsakdanjem
življenju. Nastajale so nove službe, druge so postale na novo ovrednotene, nekatere pa
so se v novi preobleki posredovale naprej. V tem času luteranske ortodoksije lahko
omenimo wittenberškega teologa Jakoba Martinija. Čeprav je njegova luteranska
pravovernost nevprašljiva, pa se pri svojem učenju glede služb ne naslanja na Luthra,
ampak na Kalvina. V delu Disputation De ministris ecclesiae extraordinariis definira
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bistvo cerkvene službe. Tukaj poda notranjo, nevidno vodstvo Cerkve, ki jo sama izvaja
po Kristusu skozi Svetega Duha in zunanjo vidno upravo Cerkve. Pri slednjem se
ukvarja z različnimi cerkvenimi službami. Človek je sestavljen iz telesa in duše, zato
oba vidika te službe spadata k opravljanju dolžnosti. Duhovne zadeve obravnavajo
duhovniki, učitelji, prezbiterji. Za telesne zadeve pa skrbijo diakoni in diakonise.
Diakonise definira kot vdove, ki pomagajo moškim diakonom pri zasebnem upravljanju
in porazdelitvi del. Nekatere službe v zasebnem življenju lahko ženske opravljajo bolje
kot moški. Vdove so za takšna dela primernejše kot poročene ženske, ker slednje
morajo ubogati (biti podvržene) svojemu možu in skrbeti za svojo lastno družino.
Martini podobno kot luteranstvo v času reformacije nima v mislih, da bi ženske
oznanjevale na prižnicah. Njegovo učenje glede cerkvenih služb ne predvideva
skupnostne duhovnice, vendar pa razširi to pojmovanje, kar posledično vpliva na status
diakonis. Diakonise se ravnajo v okvirjih cerkvenega poziva in ne opravljajo tega v
smislu skupnega duhovništva. To pomeni, da ravnajo kot cerkvene funkcionarke, in ne
kot privatne osebe (Appold 2006, 267–271).
Jasno je, da Jakob Martini uči, da ženske lahko opravljajo cerkvene službe, vendar ne
govori nič o tem, da bi jih v to službo tudi ordinirali. To vprašanje obravnava pravnik
Casper Ziegler v svoji 400 strani dolgi pravnozgodovinski študiji o diakonih in
diakonisah v prvotni Cerkvi.39 V primeru diakonis to pomeni, da Ziegler ne pripoveduje
samo o zgodovinskem razvoju službe, ampak jo tudi oceni v njeni sodobnosti.
Diakonsko službo v tem stanju označi za nezadovoljivo in da gre njen razvoj v
dominantni tradiciji v napačno smer. Ziegler je hotel to popraviti. Diakonise so bile
prisotne že v apostolski cerkvi in njihova služba je utemeljena že v NZ.
Ziegler ugotavlja, da diakonise opravljajo službo, ki je specifična za ženski spol in v
kateri se moški ne znajdejo najbolje. Sem spada skrb za uboge in bolne, skrb za mrtve
ženske in pomoč pri pripravi žensk pri krstu (preoblačenje, kopanje, mazanje …). Po tej
skici nalog v zgodnji cerkvi sledi kratka obravnava o lastnostih, ki naj bi jih imele
diakonise. Nekateri cerkveni očetje, tudi Ziegler, so trdili, da bi naj bile diakonise
ženske, ki so device vsaj 40 let ali vdove (ideal je 60 let). Pomembno je, da so diakonise
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v službo sprejete skozi svečano bogoslužno opravilo. Tako dejanje je podobno uvajanju
drugih civilnih ali cerkvenih dostojanstvenikov in se po pričevanju imenuje ordinacija.
Če naj bi bile diakonise po mnenju cerkvenih očetov ordinirane, se moramo vprašati,
zakaj ni prišlo do takšnih ordinacij v času zgodnjega srednjega veka. Drugi nacionalni
koncil v Orleansu (533) je prispeval k temu, da je ordinacijo diakonis nadomestila
blagoslovitev. S tem so ženske izključili iz klera (Appold 2006, 274–276).
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7. RAZVOJ ŽENSKEGA DUHOVNIŠTVA V NEMČIJI

Privrženci reformacije so v 19. st. vedno bolj poudarjali teološko izobrazbo
duhovnikov. Posledično so župnišča postala veliko bolj povezana z izobrazbo. V tem
času sta se izobraževanje za službo duhovnika in njegova povezava z oblastjo še
okrepila. V prvi tretjini 19. st. so se v Prusiji zvišale zahteve za dostop do duhovniške
službe, pri čemer so državni in cerkveni interesi šli z roko v roki. Sposobnosti
kandidatov so preverjali člani teološke fakultete in cerkvenega vodstva. Do konca 19. st.
je teološko izobrazbo vse bolj dopolnjevala priprava na poklicno prakso v obliki
(učnega) vikariata in pridigarskega seminarja. V drugi polovici 19. st. je duhovniška
služba izgubila javne funkcije na administrativnem, socialnem in vzgojnem področju,
zaradi uvedbe civilnega registra in državnega prevzetja nadzora na šolstvom. Vse več
nalog duhovnikov so v funkcionalno diferencirani družbi prevzele državne in druge
institucije (Sammet 2005, 78–79).

7.1 Nastanek ženske diakonske službe
V 19. st. je v protestantizmu nastala nova oblika življenja, v kateri so ženske imele
možnost dela tudi zunaj družine. Posamezni konservativni duhovniki so se na negativno
zaznane posledice industrializacije in urbanizacije odzvali tako, da so zahtevali »novo
misijo« in ustvaritev novih dejavnosti pri pomoči revnim v Nemčiji. Za uresničitev te
»diakonije« so v času, ko je bilo več žensk kot moških, neporočene ženske smatrali kot
primerne za opravljanje službe diakonis. V cerkvenih občinah so diakonise delale kot
pomočnice duhovnikov, ker so imele lažji dostop do revnejšega prebivalstva. V
ustanovah za diakonise jim je bilo posredovano znanje, potrebno za nego bolnikov, s
čimer je nastal sodoben poklic za evangeličanske ženske. Ženskam je bilo tako tudi v
protestantizmu omogočeno, da so živele dostojno tudi brez moža in se lahko same
preskrbovale. Zaradi tega so se ponudile možnosti individualizacije in emancipacije.
Cena za to pa je bila odvisnost od ustanove za diakonise, ki so ji bile podvržene.
Njihova služba je bila tudi v 20. st. prilagojena patriarhalnim strukturam: diakonise so
ostale v svojem delu in načinu življenja podrejene moškemu nadzoru in odgovornosti;
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od njih se je pričakovalo samo odpovedovanje in ponižno služenje drugim. Za dejanski
nalogi ženske sta še vedno veljala materinstvo in delo znotraj družine (Sammet 2005,
79–80).

7.2 Dostop do študija teologije
Protestantske cerkve je v 20. stoletju zajela sprememba, ki se je dotikala vprašanja
službe duhovnika in se je, od II. vatikanskega koncila, napovedovala tudi v
Rimskokatoliški cerkvi. Pot od teologinje do duhovnice je okrog pol stoletja potekala
prek različnih stopenj, kot so »verska učiteljica«, »občinska pomočnica«, »pomočnica
župnišča«, »vikarka« itd., povezanih z dokaj omejenimi funkcijami, pravno
nedoločenostjo in negotovim preživljanjem. Poleg tega je to pot bremenilo dejstvo, da
je ženskam komaj v 19. stoletju, z ženskim gibanjem (ki pa je veljalo za ateistično), bil
omogočen dostop do univerz. Še daljša bi bila, če ne bi po 2. svetovni vojni bilo
velikega pomanjkanja duhovnikov in se Cerkev ne bi soočala z drugačnimi duhovnimi
in družbenoekonomskimi pogoji, kot npr. državnimi zakoni o enakopravnosti (Janovski
1984, 84).
Leta 1908 je bilo ženskam dovoljeno, da so se začele šolati na teoloških fakultetah
znotraj pruskih univerz. Možnost visokošolske izobrazbe in pridobitev akademskega
naziva – kot tudi na drugih področjih – pa se ne more enačiti z dostopom do
odgovarjajočega poklica, saj ženske še dolgo niso bile sprejete v vikariat in niso bile
ordinirane. Vseeno so diplomirane teologinje po letu 1918 v evangeličanskih cerkvah
vse večkrat delovale v pomožni vlogi in pomagale preobremenjenim duhovnikom,
predvsem v večjih mestih, pri misijonarsko-diakonskih nalogah. O njihovih področjih
delovanja se je od 20-ih let odločalo posamično v deželni cerkvi (Sammet 2005, 81–82).
V evangeličanskih cerkvah je po prvi svetovni vojni primanjkovalo duhovnikov, zato so
razmišljali o vpeljavi žensk v poklic duhovnika. A deželne cerkve so se še leta upirale,
da bi dale mesto duhovnika teologinjam (Klessmann 2012, 255).
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7.3 Od službe vikark do službe duhovnic
V 20-ih in 30-ih letih so ženske duhovnikom pomagale tako, da so vodile verouk in
opravljale pastoralna dela v bolnišnicah ali ženskih zaporih. Od konca 20-ih let se je
njihova služba v deželnih cerkvah zakonsko urejala. V Evangeličanski cerkvi
Staropruske unije (Evangelische Kirche der altpreußischen Union APU) je bil 9. maja
1927 sprejet Cerkveni zakon o izobraževanju in zaposlovanju vikark. Služba vikarke ni
bila zasnovana kot duhovna služba, temveč kot laična in ni predvidevala niti omejene
pristojnosti za opravljanje zakramentov, kar se je v poklicni praksi izkazalo za veliko
težavo. Zaradi take ureditve vikarke posledično niso bile ordinirane, ampak posvečene
(blagoslovljene). Za vikarke so bila predvidena tipična ženska področja dela; (nejavno)
oznanjanje in pastoralne dejavnosti teologinj so bile omejene na ženske člane občine in
otroke. Glede na takratno državno uradniško pravo je za teologinje, dejavne v cerkvi,
veljal celibat. V primeru poroke so morale zapustiti službo.
Kot praktičen odziv so vikarkam v času vojne za določen čas in določeno področje
dodelili dodatna pooblastila. Osnovno vprašanje razširitve službe vikarke in opravljanje
zakramentov je bilo posredovano sinodi APU. Ta je leta 1940 pooblastila porenskega
profesorja teologije Petra Brunnerja za izvedensko mnenje, ki je naletelo na številne
ugovore teologov in vikark. 10. sinoda APUvje na podlagi izvedenskega mnenja in
ugovorov ni mogla sprejeti odločitve o službi vikark, zato je bila ustanovljena komisija
za vprašanje vikark. Komisija je dobila nalogo, da razčisti možnost ordinacije brez
posebne naloge (ordinatio absoluta). Člani komisije so bili večinoma teologi in vikarke.
11. sinoda je po predlogu komisije sklenila:
»1. Služba teološko izobražene ženske (vikarke) je služba besede.
Naslovljena je na ženske, mladostnike in otroke. 2. Vikarka svoje službe
ne izvaja pri sveti maši. Tudi vodenja občine ne more prevzeti. 3. Če se
zgodi, da se njeno opravljanje službe nanaša tudi na moške (pri bibličnih
urah, v bolnišnici, mladinski božji službi ipd.), se temu naj ne postavi
zakonske ovire. 4. Vikarka ima pravico, v okviru svoje službe, do
odpuščanja grehov in opravljanja zakramentov.«

59

Med drugim je sklep govoril tudi o govorjenju žensk pri sveti maši na splošno (npr.
ženah duhovnikov). Tako bi naj moški imeli prednost pred teologinjami. Dokler je bil
torej v občini moški, ki je bil sposoben opravljati Božjo službo, naj teologinja ne bi
pridigala. Pomembno je tudi, da so službo duhovnice še vedno razumeli kot laično.
Sklepi sinode so po letu 1945 tvorili osnovo zakonodaje različnih deželnih cerkev za
službo teologinj. V 50-ih letih je bilo delo teologinj v Berlin-Brandenburgu zakonsko
urejeno. Dobile so naziv »pomočnice duhovnikov (Pfarrvikarin)«, ki je prvič označeval
duhovniško službo, ampak še vedno je bila služba posebne vrste. Občinske vikarke so
delale na posebnih položajih in niso smele opravljati javnega oznanjanja in
zakramentov, voditi občine ter izvajati pastorale v povezavi z moškimi (Sammet 2005,
82–86).
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8. SLUŽBA DUHOVNICE

Pri opisu razvoja službe duhovnice se bomo opirali na razvoj ženskega duhovništva v
Nemčiji, kjer je ta tematika najbolj obširno predstavljena.
V Evagnelische Kirche der Union (EKU)40 je bila ustanovljena samostojna duhovna
služba za ženske. To je po eni strani pomenilo priznanje dela teologinj in izboljšanje
njihovega položaja. Po drugi strani pa so težave povzročala nasprotja med različnimi
skupinami znotraj Evangeličanske cerkve. Univerzalistični težnji protestantizma, ki se
je izražala v »duhovništvu vseh vernih«, je nasproti stala partikularistična
argumentacija, ki je temeljila na nepremostljivi razliki med spoloma. Kljub temu so se
teologinje borile za takšno službo, ker so z njo lahko upale na priznanje svojega dela in
pridobitev delovnega področja, za katerega so same odgovorne, poleg tega pa niso
verjele, da jim bo v bližnji prihodnosti dovoljeno opravljanje duhovniške službe. Ne
nazadnje so kot specifično žensko razumljene naloge odgovarjale tudi samopodobi
številnih teologinj.
V 60-ih letih je z Zakonom o duhovnicah v EKU bil položaj teologinj v službi Cerkve
skoraj izenačen z duhovniškim. Imele so skoraj enake naloge, pravice in dolžnosti, niso
pa smele prevzeti vodenja občine. To kaže, da nista bila oznanjanje in opravljanje
zakramentov tista, ki bi bila najmanj primerna za ženske, temveč vodilna pozicija v
občini. Tudi vsesplošna obveza samskemu stanu je ostala veljavna še v 70-ih letih. Od
leta 1969 se je v zahodni sinodi diskutiralo o enakopravnosti žensk v duhovniški službi.
Leta 1972 je bila s sklepom sinode EKU tudi sprejeta. Zakon o duhovnicah je bil
opuščen. Oznaka duhovniške službe v Zakonu o duhovniški službi pa je bila dopolnjena
s stavkom: »Lahko se poveri tako moškim kot ženskam.« Tako je postala duhovniška
služba spolno nevtralna, sprememba je začela veljati 1. 4. 1974. Istega leta so v
vzhodnih članicah EKU reformirali Odlok o duhovnicah. Bistvene spremembe so bile,
da duhovnici ob poroki ni več bilo treba zapustiti svoje službe in da so bila sprejeta

40

EKU je bila zveza evangeličanskih deželnih cerkva med leti 1953 in 2003, ki je izhajala iz
Evangeličanske cerkve Staropruske unije. EKU se je razumevala kot samostojna Cerkev. Zato je bila
EKU kot celota članica Nemške evangeličanske cerkve EKD.
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določila, ki so urejala dopust v primeru poroda. Za ženske v službi evangeličanskih
duhovnic so torej še naprej veljali posebni odnosi in poseben zakon.
Če pogledamo razvoj v 20. st., se pojavi vprašanje, kateri razlogi so bili
najpomembnejši, da so ženske v duhovniški službi postale enakopravne. Omeniti je
treba drugačne odnose med spoloma v družbi, izobraževanje in zaposlovanje žensk se je
povečevalo in postalo samoumevno. Cerkvi ni več bilo treba – kot v preteklih časih –
iskati družbene potrditve z uveljavljanjem tradicionalnega razumevanja vlog spolov.
Kar se tiče enakopravnosti žensk, Cerkev ni med pionirji, ampak le počasi sledi razvoju
družbe in zaradi svojega zaostanka večkrat doživlja kritike (Sammet 2005, 86–88).

8.1 Vloga ženske v Evangelische Kirche Deutschland (EKD)
EKD je v razpravi pred odborom za enakopravnost Sveta Evrope na temo ženske in
religije podala sledečo mnenje:
»Enake pravice in enako dostojanstvo žensk in moških je za EKD pomembna zadeva.
Že vrsto let se Evangeličanska cerkev v Nemčiji zavzema za to, da bi se dejanskost,
izkušnje in sposobnosti žensk v Cerkvi uveljavile enako kot pri moških. Zaradi tega
EKD pozdravlja razpravo različnih religij pred Odborom za enakopravnost Sveta
Evrope in z veseljem predstavi svoje stališče na temo »Ženske in religija«.
Duhovna služba v Evangeličanski cerkvi je odprta tako za moške kot za ženske. V 50-ih
in na začetku 60-ih let je bila v večini cerkva pod okriljem EKD vpeljana ordinacija za
ženske. Že več kot 20 let so duhovnice in duhovniki v celotni EKD formalno
enakopravni.
Že v 2. svetovni vojni so teologinje v »času izrednega stanja« v velikem obsegu
opravljale občinske službe. To je bil tudi povod za natančno preveritev izročila Biblije
glede enakopravnosti spolov in ordinacije žensk. Postalo je jasno, da po
evangeličanskem razumevanju glede duhovnosti ne more biti razlike med moškim in
žensko. Vsi kristjani so prek krsta del Cerkve in kot taki poklicani za duhovništvo
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(Gal 3, 28: »Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske:
kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu.«).
Posamezna obravnava določenih stavkov Svetega pisma, iz katerih naj bi se na različne
načine izpeljala razlika med spoloma, se je izkazala za napačno. Danes je EKD
soglasna, da poslušnost Bibliji ne more pomeniti, da se posamezne verze iz Svetega
pisma izolira kot »dokazne stavke« in se pri tem ignorira njihov ožji in nadaljnji
kontekst. Veliko bolj se razumevanje bibličnih tekstov pridobiva šele iz povezanosti
med številnimi bibličnimi tradicijami, ki jih je treba brati ravno glede na njihovo
različnost in povezanost s časom.
Od 80-ih let 20. st. se Evangeličanska cerkev trudi, da bi formalno enakopravnost
spolov tudi faktično bolj poudarila. Sinoda EKD je leta 1989 sklenila daljnosežne
odločbe za obnovljeno skupnost žensk in moških v Cerkvi. Teološko raziskovanje in
cerkvena študijska dela žensk naj bi bila posebej podprta in delež žensk pri vodstveni
odgovornosti bistveno izboljšan. Kot rezultat odločb sinode sta bila v začetku 90-ih let
ustanovljena Učni in študijski center EKD za ženske in Ženski referat. Leta 1999 je Svet
EKD vpeljal nagrado Hanne Jursch za podporo teološkega raziskovanja iz perspektive
žensk, ki jo podeljujejo na dve leti.
Poudarki

delovanja

Ženskega

referata

EKD

so

na

zmanjšanju

obstoječih

zapostavljenosti žensk ter na vzpostavitvi in negi mrež referatov za enakopravnost
deželnih cerkva, evangeličanskih ženskih združenj in skupin ter podobnih izpostav
drugih cerkva. Referentka za ženske in njena ekipa identificirata ter imenujeta
individualne ali strukturne diskriminacije žensk in jih preprečujeta po smislu »ukrepov
za podporo žensk«. Projekt Ženskega referata na ravni deželnih cerkva je program
»Mentorstvo za ženske v cerkvi«. Ta program podpira pripravljenost žensk, da
prevzamejo višje in vodilne položaje, da bi delovale proti še vedno obstoječi nizki
zastopanosti žensk na tem področju.
Enakopravnost spolov v Evangeličanski cerkvi se je izkazala kot dolg proces, ki še
zdaleč ni dokončan. V zadnjih letih je neenaka zastopanost spolov lahko bila le delno
ublažena, ne pa še premagana. Danes so v 23 evangeličanskih cerkvah pod okriljem
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EKD tri škofinje. Leta 1992 je bila Maria Jepsen izvoljena kot prva škofinja za
Hamburg v severnoelbski evangeličansko-luteranski cerkvi. Sledila sta ji dr. Margot
Käßmann kot škofinja evangeličansko-luteranske deželne cerkve Hannover in Bärbel
Wartenberg-Potter kot škofinja za območje Holstein-Lübeck severnoelbske cerkve.
Sinoda EKD kot »cerkveni parlament« in Svet EKD kot 15-članski vodstveni organ sta
od novih volitev lansko leto pokazala 40-odstotni delež žensk. Za vodstvena telesa
cerkvenih uprav je bilanca sicer slabša. Tu leži za EKD delež pri manj kot 10 odstotkih«
(Hatzinger 2004).

8.2 Posledice za razumevanje in oblikovanje duhovniške službe
Iz dejstva, da so ženske kot duhovnice samoumevne, izhaja vrsta posledic za
razumevanje in oblikovanje duhovniške službe:
a) Moški vzorec službe je bil zaznamovan s polnim delovnim časom, od vikariata do
pokoja. V tem času je nosilec službe ves čas aktiven in vedno na voljo. Če ženske
hočejo povezati službo in družino, z morebitnim rojstvom nastane prelom, ki ni
združljiv z moškim vzorcem, torej zahteva določene posledice. Ali so moški enako
vpleteni v nastanek, rast in oblikovanje družine ali pa je treba razviti boljša določila za
skrajšan delovni čas in koriščenje dopusta, ki bi omogočala lažji ponovni vstop v
službo, tako za ženske kot za moške. Duhovniška služba je dolgo veljala za nedeljivo; s
službo žensk je postala deljiva, kar je koristno tudi za moške. S tem se je začela
demitologizacija41 duhovniškega poklica.
b) Zaposlovanje žensk, tudi v Cerkvi, je v veliki meri sprejeto. A so s tem povezane
težave, prav za ženske, velike. Po navadi se soočijo z vprašanjem, ali se odločiti za
družino ali poklic ali pa prevzeti dvojno obremenitev. Pri mnogih se zato pojavi občutek
nemoči, neuspeha, celo krivde. To verjetno še vedno velja. V celotnem kontekstu
družbe in tudi Cerkve bi se nekaj moralo spremeniti, da povezava med delom in družino
ne bi bila v prvi vrsti naloga žensk. Velik prispevek bi bil drugačen odnos do časa.
Prosti čas, čas za družino bi moral biti nekaj, kar bi si morali vsi želeti, tudi moški.
41

V teologiji poskus prenosa novozavezne podobe sveta v današnji čas
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c) Institucija župnišča se je bistveno spremenila. Tradicionalno župnišče je bilo več ali
manj odvisno od nenehne prisotnosti duhovnikove žene. Skrbela je za otroke, pomagala
duhovniku, opravljala prostovoljno delo v občini itd. Če je ženska sama duhovnica ali
se ukvarja z drugim poklicem, to več ni mogoče. Župnišče izgubi svoj značaj kot vedno
dostopna posvetovalnica za občino in kot »socialna postaja«, je le še ena izmed hiš.
d) Ženske prevzemajo vse več vodilnih položajev v Cerkvi in tako spreminjajo njeno
samoumevnost in podobo, istočasno pa druge še vedno odlašajo z vstopom v domeno,
ki velja za izrazito moško (Klessmann 2012, 264–266).

8.3 Pot do enakopravnosti
Hans-Michael Uhl je v svoji knjigi Das ist evangelisch na kratko prikazal, da bo treba
prehoditi še določeno pot, ki bo vodila do enakopravnosti med moškim duhovnikom in
žensko duhovnico. Kljub formalni enakopravnosti in obstoju evangeličanskih škofinj je
še veliko dela, preden bo enakovredno sožitje med moškimi in ženskami v cerkveni
službi samoumevno. Marsikatera teologinja opozarja na to, da ženske ne morejo
enostavno prevzeti moške vloge in je opravljati popolnoma enako kot moški kolegi.
Ženske naj bi drugače dojemale duhovniško službo, imele druge sposobnosti in
drugačne prioritete kot moški duhovniki. Cerkve in občine bi to morale sprejeti. Poleg
tega se od žensk še vedno pričakuje, da bodo želje otrok in moža postavile pred svojo
službo, in že zaradi tega morajo drugače oblikovati svojo duhovniško pot. Prav zaradi
tega je tudi težavno primerjati njihove dosežke in dosežke moških kolegov. Teologinje
so že v 20-ih letih 20. st. zagovarjale stališče, da ženske imajo in potrebujejo lastno
razumevanje službe. Ženske so se s teologijo in pastoralo ukvarjale na svojstven način.
Zanimivo bo videti, kakšne sadove bo prineslo žensko razumevanje službe in kje bodo
poudarki z ženskega vidika teologije. Kljub vsemu so ženske danes, nasprotno kot
njihove sestre pred sto leti, dosegle formalno enakopravnost in se osvobodile moškega
načina dojemanja sveta. Nedvomno je, da to ni le evangeličanska posebnost, temveč del
bogastva, da ženske niso le nosilke dejavnosti v občinskem življenju, ampak tudi v
službi oznanjanja, pastorali in občinski organizaciji (Uhl 2009, 60–61).
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Zapis o tem, kdo lahko postane duhovnik in kakšne so njegove naloge, najdemo v ustavi
in statutu Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji. Delo
duhovnika je zapisano v 28. členu ustave, ki pravi, da je delo duhovnika oznanjevanje
Božje besede, delitev zakramentov, poučevanje verouka, priprava na konfirmacijo, skrb
za versko vzgojo mladih, oskrba ostarelih in osamljenih. Kdo lahko postane duhovnik,
pa je določeno v 29. členu ustave, ki pravi: »Duhovnik ali kaplan v Evangeličanski
cerkvi v Sloveniji je lahko oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ki je končal
evangeličansko teološko fakulteto ali njej podobno visoko teološko šolo, opravil
duhovniški izpit, bil ordiniran in je pri ordinaciji položil prisego po redu Cerkve.
Duhovnik mora biti star najmanj 25 let in je moral delovati najmanj dve leti kot kaplan.
Duhovnik je uslužbenec cerkvene občine« (Ustava in statut Evangeličanske cerkve
augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji 2001, 12–13). Iz tega lahko razberemo,
da pogoj za poklic duhovnika ni spol, ampak sta to opravljena šola in kaplanski staž.

9.1 Duhovnice danes v Evangeličanski cerkvi na Slovenskem
V Evangeličanski cerkvi na Slovenskem trenutno deluje pet ženskih duhovnic. V tem
delu bomo na kratko predstavili vsako izmed njih.
Jana Kerčmar
Začetki ženskega duhovništva na Slovenskem segajo v leto 1977 s prihodom duhovnice
Jane Kerčmar (rojene Bartoš) iz Slovaške. V Slovenijo je prišla s svojim možem,
duhovnikom Vilijem Kerčmarom. Čeprav je Jana svoj kaplanski staž opravila in bila
tudi ordinirana na Slovaškem, je ob prihodu v Slovenijo še vedno opravljala kaplanske
naloge. Razlog za to je bilo takratno pomanjkanje potreb po novem delavskem kadru
(Kumin 2016a). Po letih kaplanstva je bila leta 1984 po izvolitvi42 v cerkveno občino
42

Potek in pogoje izvolitve ureja Statut Evangeličanske cerkve pod naslovom Pravilnik za zasedbo
duhovniškega mesta, in sicer od prvega do šestindvajsetega člena.
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Gornji Petrovci tam tudi inštalirana kot duhovnica. Dne 24. junija 1984 je bila cerkev v
Gornjih Petrovcih napolnjena z duhovniki, verniki, drugimi častnimi gosti, ki so si prišli
ogledat inštalacijo duhovnice. Posebnost tega praznika ni bila, da je cerkvena občina
Gornji Petrovci dobila novega duhovnika, ampak da je duhovnik postala ženska
(Evangeličanski list 1984, 4). S tem je postala Jana prva inštalirana duhovnica ne le v
Sloveniji, ampak tudi v takratni Republiki Jugoslaviji. Od leta 1984 pa do danes Jana
opravlja službo duhovnice v omenjeni cerkveni občini.
Violeta Vladimira Mesarič Jazbinšek in Simona Prosič Filip
V slovenski Cerkvi so že dolgo čakali na naslednjo duhovnico. Čeprav je Jana že
delovala v službi duhovnice, pa v Evangeličanski cerkvi na Slovenskem ni bila prva
ordinirana, pač pa sta to bili Violeta Vladimira Mesarič (danes poročena Mesarič
Jazbinšek) in Simona Prosič (danes poročena Prosič Filip). Ordinacija se je odvijala v
Gornjih Petrovcih 11. marca 1998. Ta dogodek je bil opisan kot zgodovinski, saj se je
prvič v zgodovini te Cerkve zgodilo, da sta naenkrat na domačih tleh ordinirani kar dve
domači kaplanki (Evangeličanski list 1998, 3). Simona je bila 27. maja leta 2001 kot
četrta duhovnica po vrsti inštalirana v cerkveno občino Gornji Slaveči, kjer od takrat do
danes še vedno deluje v kot duhovnica.
Vladimira je kmalu po ordinaciji postala administratorka43 v cerkvenih občinah Apače
in Maribor. Zaradi želja in potreb po duhovniku se je odprlo prosto delovno mesto
duhovnika v cerkveni občini Maribor. V nedeljo, 13. februarja 2005, je bila v okviru
svečane Božje službe na delovno mesto v cerkveni občini Maribor inštalirana duhovnica
Vladimira Violeta Mesarič (Evangeličanski list 2005, str. 3). Vladimira pa poleg dela
duhovnice opravlja še delo v slovenski vojski. V intervjuju je povedala: »Leta 2000, 20.
oktobra, je Vlada Republike Slovenije podpisala z Evangeličansko cerkvijo v Republiki
Sloveniji Sporazum o zagotavljanju duhovne oskrbe v Slovenski vojski. In leta 2002
sem kot prva s strani Evangeličanske cerkve začela z delom na področju zagotavljanja
duhovne oskrbe v Slovenski vojski.« (Kumin 2016b) Vladimira še danes opravlja delo
duhovnice in vojaški pastorali.

43

Administrator je začasen upravitelj cerkvene občine, ki ga po predhodnem posvetovanju z Zborom
duhovnikov in cerkvene občine imenuje predsedstvo Cerkve.
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Jana Kerčmar ml.
Nekaj let za Vladimiro in Simono je bila ordinirana naslednja duhovnica, in sicer
najstarejša hčerka duhovnice Jane Kerčmar, Jana Kerčmar ml. Ordinacijo je prejela
skupaj s še dvema kandidatoma, Simonom Sevrom in Igorjem Vukanom. Ordinacija je
potekala na praznik reformacije, 31. oktobra 2003, v evangeličanski cerkvi Murska
Sobota (Evangeličanski list 2003, 2). Jana Kerčmar ml. danes opravlja delo
administratorke v cerkvenih občinah Apače in Prosenjakovci.
Katja Ajdnik
Najmlajša ordinirana duhovnica na Slovenskem je Katja Ajdnik. Ordinacija je potekala
8. septembra 2013 v Puconcih. Ordinirana je bila skupaj s Petrom Andrejčakom
(Evangeličanski list 2013, 2). Svojo izkušnjo ordinacije je Katja opisala takole: »Pri
svoji ordinaciji sem imela prav posebne občutke, saj sem sama z lastno voljo in s
trudom prišla do tega zastavljenega cilja. Pot je bila večkrat strma. Bila sem hvaležna
Bogu in mnogim ljudem, staršem posebej, vesela sem bila sama zase, da sem vztrajala.
Seveda se ti potem naenkrat spet odpre en nov svet. Pri ordinaciji namreč zavestno
prisegaš, da se boš trudil z vsem svojim bitjem. Ordinacija pomeni priseganje Bogu in
ljudem (skupnosti). »Prisegaš v duhu Božje besede, ki je temelj, poslanstvo in
odgovornost« (Kumin 2016c). Katja je bila 19. oktobra 2014 inštalirana v cerkveno
občino Puconci, kjer opravlja službo duhovnice.

9.2 Intervjuji z duhovnicami
Odločitev za študij
Duhovnice smo najprej prosili, naj na kratko opišejo svoje življenje in odločitev za
študij teologije. Vse so šle po opravljeni srednji šoli takoj študirat teologijo.
Jana je odraščala v verni delavski družini. S to vero je živela še naprej, saj je kot
dijakinja rada hodila v cerkev in na mladinska srečanja. Takrat jo je domači duhovnik
vprašal, ali bi študirala teologijo. Zaradi predstave, da so teologi zadrti, je na začetku
omahovala. Tako predstavo je dobila, ko je hodila mimo katoliškega semenišča, kjer so
fantje večinoma molili in hodili v krogu, zaprti za železno ograjo. Ko ji je duhovnik
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povedal, da teologijo študirajo mladi in veseli ljudje, jo je to prepričalo, da se je odločila
za študij.
Vladimirin stric je bil evangeličanski duhovnik in pozneje škof v Jugoslaviji, po
razpadu slednje pa še škof v Republiki Hrvaški in Bosni in Hercegovini. Tako so doma
živeli v veri, ki je, kot pravi, bila protestantsko pristna in brez pretiranih ceremonij. Že
kot dijakinjo jo je zanimalo vse, kar je bilo povezano z ljudmi, živalmi, naravo. Zaradi
tega se je odločala za študij, ki je povezan z življenjem, zato je izbirala med različnimi
smermi in fakultetami (veterina, medicina, psihologija, biologija, kemija). Izmed vseh
teh smeri se je na koncu odločila za študij teologije.
Katja si je že od srednje šole želela postati duhovnica. Sama je bila že takrat
poduhovljena, zanimala so jo vprašanja o Bogu, eksistenci. Čeprav v cerkvi takrat ni
bila zelo dejavna, pa je imela močno vero, zato tudi ni veliko premišljevala, ampak se je
po končani srednji šoli vpisala na študij teologije.
Vidimo lahko, da je bila vera pomemben dejavnik, ki je vplival na odločitev za študij.
Vse tri so bile verne od mladih dni. Medtem ko sta Jana in Vladimira živeli v vernih
družinah, Katja o svoji družini ne govori, vendar pa pove, da je sama živela v veri. Če
jim je skupno to, da so bile verne, se pa razlikujejo po tem, kako in kdaj so se odločile
za študij teologije. Jana se je zanj odločila po pogovoru s svojim duhovnikom proti
koncu srednje šole, Vladimira in Katja pa sta se za študij odločili sami. Katja si je to pot
izbrala že proti koncu osnovne šole, Vladimira pa šele na koncu srednje šole.
Kaplanstvo, ordinacija in opravljanje službe
Po končanem študiju je bilo treba poleg izpitov opraviti še kaplanski staž. Jana je
kaplanski staž opravila v mestu Trnava na Slovaškem, ki ga je sama opisala kot »mali
Rim«, ker je bila večina vernikov iz tega mesta katoliške veroizpovedi. Ordinirana je
bila v Bratislavi. Ko je leta 1977 prišla v Slovenijo, je do inštalacije opravljala službo
kaplanke na Hodošu vse do leta 1983, ko se je odprlo prosto delovno mesto za
duhovnika v cerkveni občini Gornji Petrovci, kjer je bila potem leta 1984 tudi
inštalirana.
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Vladimira je takoj po končanem študiju dobila kaplanstvo v cerkvenih občinah Maribor
in Apače. Ordinirana je bila leta 1998 skupaj s še eno duhovnico, Simono Prosič. Po
opravljenem kaplanskem stažu je postala administratorka v cerkvenih občinah Apače in
Maribor. Leta 2005 je bila inštalirana v cerkveno občino Maribor. Medtem ko je še bila
administratorka, je Vladimira leta 2002 kot prva iz Evangeličanske cerkve nastopila še
službo v vojaškem vikariatu.
Ker ni bila štipendistka, je morala Katja po koncu študija še malo počakati z
opravljanjem kaplanske službe. Cerkev v Sloveniji je namreč maloštevilna in takrat ni
bilo potrebe po novem kadru. Ordinirana je bila leta 2013 skupaj s Petrom
Andrejčakom. Sama je opisala ordinacijo kot nekaj posebnega, pa vendar tudi kot strmo
pot. Pri ordinaciji gre za to, da Bogu in ljudem prisežeš, da se boš trudil z vsem svojim
bitjem.
Ugotavljamo, da je v Janinem in Katjinem primeru šlo za višek duhovnikov v tistem
času, pri Vladimiri pa ravno nasprotno, saj je takrat duhovnikov primanjkovalo. Po
končanem kaplanskem stažu so bile vse tri tudi ordinirane. Medtem ko Jana in
Vladimira o občutkih pri ordinaciji ne govorita, pa je več o tem povedala Katja. Vse tri
so danes inštalirane kot duhovnice v prej omenjenih cerkvenih občinah.
Odnos ljudi do ženskih duhovnic
Ljudje so žensko duhovništvo sprejeli brez večjih pretresov. Nobena duhovnica ni imela
večjih težav pri opravljanju službe na Slovenskem.
Jana je imela zanimivo izkušnjo:
Kratek čas sem imela občutek, da so me bolj sprejeli katoličani kot pa naši
verniki. Zanimiv primer, ko sem vodila pogreb na Hodošu, je bila tam večina
katoliških vernikov. Po okolici se je razvedelo, da bo ženska vodila pogreb.
Takrat sem bila suha, imela sem dolge lase, talar in tablice. Po opravljenem
pogrebu so mi pevke, ki so pele pri pogrebu, rekle: »Veste, da je bil tam en dedek
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iz Dolencev. Ves čas, ko ste govorili, je imel odprta usta, in ko ste končali, je
rekel: "E, pa to je Marija, pa tej ku… luteranski so nam jo vkradnoli44.".«
Slabih izkušenj pri ljudeh zaradi svojega spola ni čutila.
Ko sta službo nastopili Vladimira in Katja, je bilo žensko duhovništvo med verniki že
splošno sprejeto, zato tudi onidve nista imeli večjih težav pri vključevanju v cerkvene
občine. Vladimira je imela na začetku kar nekaj težav, ki jih je opisala tako: »Začetki so
bili težki. V Mariboru namreč vse od druge svetovne vojne verniki niso imeli svojega
duhovnika. Imetje je bilo podržavljeno, ves cerkveni inventar in arhiv odtujen, vse
zgradbe – cerkev in župnišče ‒ v izjemno slabem stanju. Župnišča verniki niso mogli
uporabljati, ker so vanj bili naseljeni stanovalci, cerkev pa so si delili s pravoslavnimi
verniki. Bogoslužja so bila dvakrat tedensko. Torej, izzivov je bilo veliko. In skupaj z
verniki smo se morali pošteno lotiti dela.«
Katja je glede sprejetja povedala: »Glede tega, da sem ženska, nisem imela nikoli
posebnih težav. Mislim celo, da so mnogi verniki izrecno ponosni na to, ker je v naši
tradiciji tudi ženska lahko duhovnica. Nekaj posebnega je, ko ima ženska duhovnica
Božjo službo in veliko mojih sodelavcev pri bogoslužju je žensk.«
Čeprav Jana in Vladimira tega nista posebej povedali, iz intervjuja lahko razberemo, da
spol ni in ne sme biti ovira pri opravljanju službe. Katja je bila konkretna: »Ne morem
reči, da je vsaka ženska duhovnica primerna za ta poklic, in to velja tudi za moškega
duhovnika. Tu je vse odvisno od značaja, volje, sposobnosti, delavnosti, od Božjega
blagoslova, in ne od spola. Smešno in neodgovorno je, da bi sodili človeka, njegovo
delo ter poklicanost glede na njegov spol. Ženske imajo določene specifike, ki so
drugačne od moških.«
Družina kot ovira?
Zadnje vprašanje se je nanašalo na družino in njen vpliv na duhovniško službo žensk.
Jana Kerčmar je sama poročena z duhovnikom Vilijem Kerčmarjem, skupaj imata tri
otroke. Vendar pa, kot pravi sama, družina ni in ne more biti ovira: »Duhovniški poklic
44

Ukradli.
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je krasen poklic. Jaz sem vedno vedela, v kaj sem se spustila, zato tudi nisem
zapostavljala dela, prav tako pa sem se trudila, da nisem zapostavljala družine. [...] Jaz,
če sem morala nekam iti, sem se vedno pobrigala za svoje otroke in sem šla. V teh
skoraj štirideset letih službovanja nisem rekla ne bom, razen če sem bila bolna. Nikoli
nisem imela nobenega zadržka zaradi družine, da ne bi mogla to ali ono. Celo ko sem
prvič rodila, sem že teden dni po prihodu iz bolnišnice vodila pogreb.«
Vladimira je svojega moža spoznala v vojski in skupaj imata sina, za katerega pravi, da
je pravi blagoslov. Na vprašanje, kako je biti mama in duhovnica, odgovori: »Zame je
to velik blagoslov! Hvaležna sem iz dna srca. Seveda ni zmeraj enostavno, le komu na
tem svetu pa je enostavno?! Kot mama bolje in lažje razumem marsikaj in marsikoga.
Ne govorim samo iz glave. In obenem se učim, veliko tudi ob svojem otroku.«
Katja družine še nima in pravi: »V evangeličanski veroizpovedi oziroma Božja beseda
govori o svobodni volji, ki jo daje sam Bog vsakemu človeku, da se odloči za poroko ali
ne. To življenje torej prinese ali pa ne prinese.« Svoje misli o tem vprašanju strne tako:
»Vsak človek naj piše svoj lasten, oseben odgovor na življenje, in to je pomembno ‒
živeti iz sebe, iz svoje vesti, zase, za Boga in za sočloveka.« Prizna, da je lepo imeti
družino, a če je nimaš, imaš na voljo širšo družino, za katero si lahko vzameš več časa.
Jana in Vladimira sta poročeni, že imata otroke in sta lahko na vprašanje o družini in
njenem vplivu govorili iz lastne izkušnje, medtem ko Katja o tem iz lastne izkušnje ne
more govoriti. Jana meni, da družina ne sme ovirati opravljanje službe. Za Vladimiro je
biti mama in duhovnica blagoslov, a hkrati prizna, da ni vedno najbolj preprosto.
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ZAKLJUČEK
V tem diplomskem delu so prikazani različni pristopi, metode in pogledi cerkva, ki so
se odločile za žensko duhovniško službo ali proti njej. Še nobeni izmed njih vprašanje
ženskega duhovništva ni ušlo, vsaka je nanj morala nekako odgovoriti.
Cerkve, ki nadaljujejo tradicijo apostolskega nasledstva in delijo duhovništvo na tri
stopnje, so se odločile, da ženskam ne dovolijo opravljati duhovniške službe. Izjema je
le Anglikanska cerkev, poleg nje pa žensko duhovništvo dovoljujejo še nekatere
protestantske cerkve. Dolga pot, ki so jo prehodile ženske v boju za duhovniško službo,
se je v krščanstvu začela že z delovanjem Jezusa Kristusa. Ženske so bile tako kot
moški deležne učenja Jezusovega nauka. Pri tem so imele pomembno vlogo. Sveto
pismo je tako polno primerov ženskega delovanja v prvih skupnostih. Tudi apostol
Pavel je v svojih pismih omenjal ženske sodelavke. Vendar pa je to delovanje potekalo
znotraj dveh patriarhalnih kultur (judovske in grško-rimske), ki sta zagovarjali trditev,
da mora biti ženska podrejena moškemu. Zaradi tega ženske niso mogle priti do javnih
služb, v cerkvi pa so bile odvisne od tega, kar so o njih zapisovali teologi. V zgodnjem
krščanstvu je treba omeniti učenje Avguština, ki je nadaljeval nauk o ženski
podrejenosti moškemu. Ženske so lahko delovale v redovnih skupnostih. V srednjem
veku ni prišlo do bistvenih sprememb glede vprašanja ženskega duhovništva. Veliki
teolog srednjega veka, Tomaž Akvinski, je podobno kot Avguštin na ženske gledal kot
na nepopolna bitja in zato neprimerne za javno službo. Redovne skupnosti so postale v
srednjem veku pomembna središča (tudi ženski samostani). Tudi reformacija ni prinesla
večjega napredka glede duhovniške službe, je pa spremenila odnos do žensk. Pri tem je
treba poudariti nauke Martina Luthra o skupnem duhovništvu in o ženskem
duhovništvu. Luther je glede vprašanja ženskega duhovništva podajal nasprotujoče si
odgovore. Trdil je namreč, da sta moški in ženska oba primerna za to delo, vendar to, da
je ženska primerna, še ne pomeni, da lahko opravlja duhovniško službo. Ženske so v
okviru reformacije dobile novo vlogo in pomen. Dva dogodka, ki sta pomembno
vplivala na ženski položaj, sta bila industrijska in francoska revolucija. Ženske so začele
ustanavljati gibanja za lastne pravice. V tem času so nastali tudi novi politični sistemi,
znotraj katerih so se na različne načine borile za svoje pravice. Prva taka zmaga za
izenačitev pravic je bila ženska volilna pravica. Tudi na cerkvenem področju je prišlo
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do sprememb glede vprašanja duhovniške službe. Šele v 19. stoletju je Antoinetta
Brown iz Kongrecionalistične cerkve postala prva ženska, ki je bila ordinirana in je
nastopila duhovniško službo. Tej Cerkvi so kmalu sledile še druge protestantske cerkve
po ZDA. V Evropi so se cerkve šele pozneje, po letu 1950, odločile, da bodo ordinirale
ženske duhovnice (švedska luteranska cerkev, nemška luteranska cerkev, anglikanska
cerkev). Ker pa se v nalogi osredotočamo predvsem na žensko duhovništvo v
Evangeličanski cerkvi v Nemčiji, smo pozornost namenili prav njej. Čeprav smo prej
omenili, da reformacija ni prinesla nič določenega glede ženskega duhovništva, pa
lahko prav tu najdemo nastavke za to možnost. V času reformacije so začeli poudarjati
pomen izobrazbe, te pa morajo biti deležne tudi ženske. Vendar pa vse do začetka 20.
stoletja ženskam ni bilo dovoljeno študirati na evangeličanskih teoloških fakultetah. Od
takrat, ko so dobile možnost študija na fakulteti, pa je moralo preteči še veliko časa, da
je bil študij namenjen prav poklicu duhovnice. Najprej so ženske delovale, kot
diakonise, ki so pomagale moškim v cerkvi. Pozneje so postale vikarke in so lahko
opravljale le določene naloge (niso imele pristojnosti za opravljanje zakramentov). Šele
zaradi druge svetovne vojne, ko so duhovniki morali oditi na bojišča, so ženske prevzele
njihovo vlogo v domači cerkveni občini. Ker so svoje delo dobro opravljale, so po
koncu vojne zahtevale možnost dostopa do duhovniške službe. Konec leta 1960 jim je
to tudi dokončno uspelo. Tudi v Sloveniji imamo Evangeličansko cerkev, ki dovoljuje
žensko duhovništvo. Prva ženska duhovnica, ki je nastopila službo je bila Jana Kerčmar
leta 1984, prvi ordinirani duhovnici na Slovenskem pa sta bili Vladimira Mesarič in
Simona Prosič. Danes na Slovenskem aktivno deluje pet duhovnic.
Celotno delo je krajši prikaz tega, kako so si ženske prizadevale za opravljanje službe
duhovnice in to tudi dosegle. Čeprav je žensko duhovništvo prisotno v cerkvah, pa se
znotraj njih in med njimi še vedno pojavljajo pomisleki o tem, ali je ženska primerna za
duhovniško službo. Pri tej temi še vedno ostaja mnogo odprtih poti za raziskovanje, saj
smo se v tej nalogi določenih tematik le bežno dotaknili.
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POVZETEK
V tej diplomski nalogi je prikazan razvoj ženskega duhovništva s poudarkom na
Evangeličanski cerkvi. Z vprašanjem ženskega duhovništva se krščanstvo srečuje že vse
od svojega nastanka in je v cerkvah aktualno še danes. Ne glede na to, ali Cerkev
dopušča žensko duhovniško službo ali ne, mora na to vprašanje odgovoriti. Da bi
razloge za in proti lažje razumeli, podrobneje obravnavamo razumevanje duhovniške
službe in odnos do vprašanja ženske duhovniške službe v večjih krščanskih cerkvah
(Rimskokatoliški, Pravoslavni in Evangeličanski cerkvi), ki medsebojno sodelujejo
znotraj ekumenskega gibanja. Zaradi njihovega različnega razumevanja služb je to
vprašanje ovira za nadaljnje ekumenske napredke. Skozi zgodovino so se ženske borile
za enakopravnost v Cerkvi in družbi. To vprašanje se je na družbenem področju začelo
reševati šele s francosko revolucijo, znotraj političnih sistemov (liberalizma,
marksizma) in z ženskim gibanjem (feminizmom). Ženske se za svoje pravice niso
borile samo na družbenem, temveč tudi na cerkvenem področju. V nalogi preučujemo
ženska prizadevanja, in sicer vse od Jezusovih učenk do ordiniranih duhovnic. Poudarek
je na Luthrovem reformacijskem gibanju, ki mu sledimo do ženskega duhovništva v
Nemški evangeličanski cerkvi (EKD). Gre za dolgo pot, ki se je razvijala vse od
reformacije in ki jo je morala Cerkev prehoditi, da je sprejela žensko duhovništvo. Na
koncu smo si na kratko opisali še žensko duhovništvo v Evangeličanski cerkvi na
Slovenskem.
Ključne besede: duhovništvo, ženske, Evangeličanska cerkev, ekumenizem, feminizem
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ABSTRACT
This dissertation gives an overview of the development of the female priesthood with
particular emphasis on the Lutheran Church. Christianity has been facing the question
of female priests ever since its beginning. The question is still very topical in present
day Churches. Regardless of a certain Church approving or disapproving of the women
being priests, it has to give a definitive answer about it. In order to understand the pros
and cons that are given by different Churches, this dissertation examines the
understanding of the vocation of the priests and the attitudes towards the female
priesthood of the bigger Christian Churches (Roman Catholic Church, Orthodox Church
and Lutheran Church). These Churches cooperate within the framework of ecumenism.
Different understandings of the role of the priests have been an impediment to the
further ecumenical progress. Throughout history, women have fought for equality in
Church and in society. However, the question of equality only started to become topical
with the French Revolution, within the different political systems (liberalism, marxism)
and with the women's movement (feminism). Women fought for their rights not only
within the scope of the society, but also in Church. The dissertation analyzes women's
efforts for equality in Church. It considers the efforts of everyone from Jesus's female
pupils to the already ordinated female priestesses. The emphasis is on Luther's
reformation, leading towards female priesthood in the German Lutheran Church (EKD).
This was a long process. In the end of my work, there is a short study of the female
priesthood in the Slovenian Lutheran Church.
Keywords: priesthood, women, Lutheran Church, ecumenism, feminism
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PRILOGE

Priloga A: Intervju – Jana Kerčmar
1. Na kratko opišite svoje življenje
Sem Jana Kerčmar, rojena v mestu Modra na Slovaškem 19. 8. 1953. To mesto je
kulturno središče, v katerem so študirali in živeli nekateri narodni voditelji. Primer je
Ljudovit Štur, ki je uzakonil slovaščino in ga lahko primerjamo s Primožem Trubarjem.
Rodila sem se v družino s petimi otroki. Sicer se je rodilo šest otrok, a je najmlajši umrl
kot dojenček. Odraščala sem v delavski, verni družini. Starša sta bila verna in od malega
smo kot družina hodili v cerkev. Osnovno šolo in srednjo šolo sem obiskovala v
domačem kraju. Med letoma 1971–1976 sem študirala teologijo na evangeličanski
fakulteti v Bratislavi. Tu je znan licej, kjer so študirali mnogi prekmurski študentje.
Tam sem spoznala svojega moža. Poročila sva se 24. 4. 1976. V zakonu so se nama
rodile tri hčerke. Najstarejša Jana je duhovnica, srednja Mirjam je umetnostna
zgodovinarka, keramičarka in izučena slaščičarka, najmlajša Alenka pa je učiteljica,
vzgojiteljica. Starejši dve živita v Sloveniji, najmlajša pa na Slovaškem.
2. Odločitev za študij
Na Slovaškem to ni bilo nič novega, tudi naju z možem je poročila duhovnica. Na
Slovaškem so bile ženske ordinirane že po II. svetovni vojni. Jaz sem se za študij
odločila zaradi domačega duhovnika v Modri. To je bil duhovniški par v naši cerkvi, on
duhovnik, ona kaplanka. Bil pa je tudi profesor na teološki fakulteti. Učil je filozofijo in
psihologijo vere. Na začetku srednje šole o tem poklicu nisem niti razmišljala. Zelo rada
sem hodila v cerkev. Po konfirmaciji sem začela obiskovati mladinska srečanja. Naša
mladina je bila zelo aktivna, jaz sem brala, deklamirala, pisala. Zaradi vsega tega me je
duhovnik na koncu predzadnjega letnika srednje šole vprašal, ali bi šla študirat
teologijo. To je bil zame velik bum. Bila sem verna, vera mi je veliko pomenila. Bila
sem in sem še vedno velik optimist. Rada sem bila zdravo vesela. Imela sem neko
predstavo, mogoče ker sem kot otrok hodila okrog katoliške teološke fakultete in
semenišča. Študentje so bili ograjeni z železno ograjo in ti dečki so hodili v talarjih, s
sklonjenimi glavami in v krogu in stalno molili. Potem sem si kot najstnica teologe
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predstavljala kot take, zato to meni ne bi bilo všeč. Sama sem v srednji šoli delovala v
kulturnih krogih in v gledališču. Ko me je naš duhovnik še enkrat vprašal, ali bi
študirala teologijo, sem mu povedala o svoji predstavi glede teologov in da jaz nisem
tako zadrta. Pa mi je odgovoril, da pri nas študirajo mladi, veseli ljudje. Ko sem v šoli
pokazala zanimanje za ta študij, se je zame začela kalvarija. Razredničarka je bila
rusofilka. Za njih sem bila izmeček. Eno leto pred mano se je za študij teologije odločil
neki fant, nato pa še jaz. S strani komunistične partije je šola zaradi tega dobila
negativno mnenje. Varnostna obveščevalna služba tistega časa je hodila za očetom v
službo, za mamo, za mano. Vsak teden sem bila pri ravnatelju. Zelo so me maltretirali, a
sem se dokazala na maturi. Ostal je tisti grenki priokus iz tistega komunističnega
obdobja. Uspešno sem se vpisala v prvi letnik, kjer nas je bilo devet (pet moških in štiri
ženske). Bili smo povezani, postali smo dobri prijatelji. Ko sem uspešno končala prvi
letnik, me je neko noč prešinilo vprašanje, ali bom dobra duhovnica. Vedno sem vsako
delo hotela začeti in končati pošteno. To me je glodalo: ali bom uspešna, ali bom znala?
Vendar pa kar sem se naučila takrat, učim tudi danes mlade pri verouku: da je treba
doživeti Kristusa. To je življenjsko izkustvo, ki me je notranje prepričalo. Neko noč, ko
sem iskreno molila v teh dnevih, sem imela občutek, da Jezus stoji ob moji postelji. Ne
glede na čudne poglede mnogih si jaz teh občutkov ne dam vzeti. Takrat, v tej noči sem
bila prepričana, da jaz zmorem, ker vem, kdo mi bo pomagal, in to prepričanje ostaja v
meni še naprej. Jaz sem šla naprej, ne z glavo skozi zid, ampak z vero v srcu. Tekom
študija sem tudi spoznala svojega moža Vilija Kerčmarja iz Slovenije. Potem ko sem
končala študij, sva se poročila in odločila, da bova živela v Sloveniji. Da sem se lahko
preselila v Slovenijo, sem se morala odreči češko-slovaškemu državljanstvu in ga
zamenjati za jugoslovanskega. V Slovenijo sem prišla leta 1977.
3. Kaplanstvo in ordinacija
Ordinirana in posvečena sem bila v Bratislavi. To je bilo pred kaplanskim stažem. Na
Slovaškem je lahko nekdo ordiniran samo s posebnim dovoljenjem generalnega škofa.
Slovaška je razdeljena na dva distrikta, vzhodnega in zahodnega. Vsako območje ima
svojega škofa, nad obema pa je generalni škof. Konec četrtega letnika, po opravljenih
izpitih, smo imeli prvo javno pridigo. Morali smo napisati pridigo, pogrebni, krstni
nagovor. Ker sem vse to uspešno opravila, so me poslali opravljat Božjo službo v »mali
Rim«, to je mesto Trnava. To je bila katoliška trdnjava. Del bogoslužja sem opravljala v
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katoliški katedrali, ker se je porušil zid na evangeličanski cerkvi. Tam sem nabirala prve
izkušnje. Pred samo ordinacijo pa smo morali še enkrat pokazati svoje znanje pred
komisijo. Po teh izpitih nas je ordiniral generalni škof. Tako sem že kot ordinirana
duhovnica prišla v Slovenijo. Kljub nekaterim pomislekom med takratnimi
evangeličanskimi duhovniki se je večina odločila, da me sprejmejo v službo, predvsem
se je za to zavzemal takratni inšpektor cerkve Kuhar. Rekli so: »Pa naj proba, če ima
vse urejeno.« Potem so me zaposlili. A vsaj eno leto sem delala »na lepe oči«. Na
začetku sem se učila slovenščino tako, da sem najprej napisala v slovaščini, nato pa mi
je mož prevajal. Na besede sem pisala naglase, da jih ne bi narobe izgovarjala. Brala
sem ogromno časopisov, knjig.
Redno so me zaposlili 1. 6. 1978. Od takrat so me pošiljali v Ljubljano, Maribor, Apače.
Jaz sem bila prva ženska duhovnica ne le v Sloveniji, ampak tudi v Jugoslaviji. Pri delu
sem se morala večkrat dokazovati, da vem enako kot moški. Ko sem imela majhni
hčerki (Jana in Mirjam), sem ju velikokrat vozila s sabo, ker sem bila dežurna za
celotno Prekmurje, če so bili naši duhovniki odsotni. Če sem ravno takrat imela pogreb
ali kaj podobnega, sem vedno prosila ljudi, da so popazili nanju.
4. Kako so vas sprejeli ljudje
Kratek čas sem imela občutek, da so me bolj sprejeli katoličani kot pa naši verniki.
Zanimiv primer, ko sem vodila pogreb na Hodošu, je bila tam večina katoliških
vernikov. Po okolici se je razvedelo, da bo ženska vodila pogreb. Takrat sem bila suha,
imela sem dolge lase, talar in tablice. Po opravljenem pogrebu so mi pevke, ki so pele
pri pogrebu, rekle: »Veste, da je bil tam en dedek iz Dolencev. Ves čas, ko ste govorili,
je imel odprta usta, in ko ste končali, je rekel: "E, pa to je Marija, pa tej ku… luteranski
so nam jo vkradnoli45.".« Glede spola nisem imela nobenih problemov z verniki. Bolj
me prizadene, če ne najdeš priznanja pri najbližjih sodelavcih. Pri vernikih se je videlo,
da je to zanje nekaj nenavadnega. Tu je prevladovalo mnenje, da je duhovnik lahko
samo moški, tudi pri evangeličanih. Osebno mi ni nobeden povedal nič slabega, a
pomisleke so seveda imeli tako vernikov kot naši duhovniki.

45

Ukradli.
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5. Delo na Hodošu in v Gornjih Petrovcih
Tako sem jaz začela delo na Hodošu. Tja so me umestili leta 1977, kjer sem delala kot
kaplanka. Moj mož pa je postal duhovnik na Hodošu in tako sva se novembra 1977
preselila tja. Tam sta se nama rodili hčerki Jana in Mirjam. Tu gre za madžarskoslovensko področje. Na Hodošu sem se pripravljala na duhovniški izpit. Naloge sem
pisala zvečer, ko so otroci spali, in tudi pozneje uspešno končala ustni in pisni izpit.
V Gornje Petrovce smo se preselili leta 1983. Tukaj sem bila potem inštalirana. Preden
sem nastopila službo duhovnice, je bil v Petrovcih duhovnik, ki je bil bolan, zato mu je
moj mož veliko pomagal. Jaz sem bila takrat administratorka na Hodošu. Potem so leta
1982 prišli delat iz Gornjih Petrovec na Hodoš in me vprašali, ali bi šla za duhovnico v
Gornje Petrovce. Čeprav sem se na Hodošu dobro počutila in so me tam dobro sprejeli,
sem se odločila, da sprejmem službo kot duhovnica v Petrovcih. Tja smo se preselili v
juniju 1983. Na dan 24. 6. 1984 sem bila inštalirana v Petrovcih. Mož je ostal duhovnik
na Hodošu. V tem času je bil mož veliko v Ljubljani, zato sem morala skrbeti tako za
hodoško kot tudi za petrovsko cerkveno občino. Od takrat delujem v cerkveni občini
Gornji Petrovci. Ta cerkvena občina obsega deset vasi. Cerkvene gmajne so se začele
ustanavljati po tolerančnem ediktu in takrat so bile ustanovljene gmajne Puconci,
Križevci, Hodoš. Šele leta 1824 je bila ustanovljena gmajna v Gornjih Petrovcih, ker je
to področje prej spadalo pod križevsko gmajno. Vendar pa so reformacijsko učenje
sprejeli ljudje tukaj že takoj po reformaciji. Po izročilu je bila na Adrijanskem bregu
postavljena lesena cerkev, ki pa je zgorela. Pozneje so postavili cerkev na mesto, kjer
stoji še danes. Skozi leta so jo dozidavali in jo v tej podobi, kot je sedaj, naredili leta
1894.
5.1 Pastoralno delo danes
Pri nas delamo z mladimi, vendar je problem, da ostanejo le do konca konfirmacije. Ko
odidejo v srednje šole in na fakultete, se v cerkev ne vračajo več. Jaz vidim, da je nekaj
krivde predvsem v povojnem času, ko so ljudje postali leni. Izgovarjajo se: ne morem v
cerkev, ker imam službo oz. sem komunist. Tako so se počasi ti ljudje oddaljili od
cerkve in vere. To so tisti ljudje, ki vzgajajo današnje mlade. Pomembno je poudariti, da
so bili vsi ti krščeni in konfirmirani. Konfirmacija je zame najbolj boleč trenutek službe.
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Kajti s konfirmacijo, ne da bi obnovili krstne zaobljube, da bi mladina postala gonilna
sila, jih izgubljamo. To je tudi čas, ko se poslavljam od otrok.
Poleti je čas, ko imamo veliko ljudi, ki si pridejo ogledat cerkev. Tu so predvsem razni
izleti, šole, študentje. Takrat jim tu pripravimo predstavitev cerkve in življenja
evangeličanov. Za njih je dobro, da jim o teh stvareh spregovorijo evangeličani, ker
tako lahko takoj zastavijo vprašanja, povezana s svetniki, Marijo in drugimi stvarmi, ki
potekajo pri nas drugače kot v katoliški cerkvi.
6. Duhovniški poklic in biti ženska
Jaz, kot otrok, če sem dobila čokolado, sem jo vedno razdelila. Vedno sem imela
strahospoštovanje do Boga. V sebi imam neko zavoro, ki mi brani, da bi komu zavestno
škodovala. Znam se jeziti na krivico, na nepoštenost, zelo sem razočarana nad
dogajanjem danes. Na primer, ko so ukinjali podjetje Mura in so ženske protestirale,
sem šla z njimi, ker je bilo veliko naših vernic konfirmantk tam zaposlenih. Težko mi je
bilo za te ženske, ki so jokale tam. Jaz sem bila tam iz solidarnosti do njih. Nisem se šla
pokazat kot duhovnica, ampak kot žena, mama, človek. Jezna sem, ker imamo zgled
glede pokončnosti (Jezus, Luther, Trubar), sami ljudje pa danes ne premorejo te
pokončnosti. Kot duhovnica ne prenašam, če se dogajajo krivice. To je proti Božjim
zapovedim. Vem, da tudi jaz grešim, a treba se je vsaj potruditi. Če bi se ljudje trudili,
bi bilo danes drugače. Jaz pohlepa ne razumem in verjamem, da bodo ti, ki so za to
odgovorni, tudi odgovarjali.
6.1 Duhovniški poklic in družina
Duhovniški poklic je krasen poklic. Jaz sem vedno vedela, v kaj sem se spustila, zato
tudi nisem zapostavljala dela, prav tako pa sem se trudila, da nisem zapostavljala
družine. Argumente, ki jih velikokrat slišim od katolikov, da se mora duhovnik v celoti
posvetiti svoji službi, razumem, a ne morem reči, da v celoti držijo. Tudi apostol Peter
je imel taščo, kar pomeni, da je imel tudi ženo. In jaz pravim, če se mora človek
odpovedati nečemu, kar je Bog ustvaril, in to na silo prikazovati, je to za mene greh.
Jaz, če sem morala nekam iti, sem se vedno pobrigala za svoje otroke in sem šla. V teh
skoraj štirideset letih službovanja nisem rekla ne bom, razen če sem bila bolna. Nikoli
nisem imela nobenega zadržka zaradi družine, da ne bi mogla to ali ono. Celo ko sem
prvič rodila, sem že teden dni po prihodu iz bolnišnice vodila pogreb. Verjetno se kdaj
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zgodi, da pridejo vmes družinske zadeve, a saj imajo podobne stvari tudi katoliški
župniki, da ko nekaj pride vmes, ne more kar vsega pustiti in iti. Ko mi rečejo, da
družina zavira duhovniški poklic, vidim jaz v tem pohlep cerkve.
6.2. Ekumensko delovanje
Z duhovniki iz Katoliške cerkve dobro sodelujemo. Vendar pa se včasih zgodi kaj, kar
me jezi. Ko ti sosednji župnik v vasi, kjer živijo sami evangeličani, postavi križ, in to
brez tvoje vednosti. Jaz tega ne bi šla delat, če mu ne bi prej povedala. To mi ni bilo
všeč in tega ne priznavam. Boli me, ker me vedno ne priznavajo. Podobni primeri so se
mi zgodili med ekumenskimi krsti in porokami. Jaz med krstom ali poroko nikoli ne
pošljem duhovnika od oltarja. Ko pa sem jaz pri katoliških, pa me pošljejo proč od
oltarja. Poviševanje med kolegi duhovniki na cerkvenem področju tudi ni zdravo. Spet
drugi primer je bil, ko sem bila s starejšim duhovnikom pri ekumenski poroki. Bil je že
v letih in si je s težavo oblačil svoj talar. Ko sem mu ponudila pomoč, je rekel samo ne,
ne. Bog varuj se dotakniti tega platna, kot da bi ga jaz s tem umazala. A nisem tudi jaz
posvečena pred Bogom? Nič manj se ne počutim in nič manj nisem vredna pričevalka
resnice, kot so to katoliški duhovniki.
7. Končne misli
Kar jaz zamerim v Sloveniji, je to, da se vse, kar je v odnosu do Boga, ne piše z veliko
začetnico. Tukaj, kjer so ti levičarji s Toporišičem delajo bedastoče. Na Slovaškem se
Bog, Sin, Njegov in vse, kar je v odnosu do Boga, piše z veliko začetnico. Ko pišem v
kakšna dela, mi vedno lektorirajo velike črke z malimi, kar me zelo jezi. Takrat jih
vprašam, a Simonov pa pišeš z veliko? In mi odgovorijo, da ja. Pa vprašam, ali je
Simon več kot Bog. To učim tudi otroke pri konfirmaciji, da je treba kazati svoj odnos
do Boga.
Drugo leto (2017) praznujemo petstoto obletnico reformacije. Že imajo Luthrovo vino,
kolače, copate …, same materialne stvari, s katerimi se da kaj zaslužiti. Kje je pa tu kaj
duhovnega? Si je kdo izmislil kaj, kar bi ostalo kot pečat na srce za to obletnico? Imeli
bomo vse, a Luther ni delal reformacije, da bi za njim ostali kolački, copati, stvari, ki
nosijo dobiček. Pohlep je viden tudi znotraj cerkve. Mi smo npr. posadili lipo
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reformacije (2014). Ta lipa zdaj lepo raste in potem leta 2017, ko bo obletnica, bomo
imeli Božjo službo pri tej lipi.
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Priloga B: Intervju – Violeta Vladimira Mesarič Jazbinšek
1. Predstavite svoje življenje (osnovna, srednja šola, odločitev za študij)
Rojena sem v družini, ki ima daleč nazaj evangeličanske korenine. Moj zdaj že pokojni
stric dr. Vlado Ladislav Deutsch je bil evangeličanski duhovnik, začel je v Bodoncih kot
kaplan in nato odšel v Zagreb za duhovnika ter naposled postal škof za Jugoslavijo. Po
razpadu SFRJ je vse do smrti bil škof v R. Hrvaški in BiH. Za svojo družino lahko
rečem, da smo (z) vero živeli na protestanski način ves čas, to pomeni pristno in brez
pretiranih osebnih ceremonij. Vera je bila del nas in našega vsakdanjika in prazniki,
osebni ali cerkveni, so bili povezani z obiskom bogoslužja v Zagrebu. Taka družinska
srečanja so bila zame nekaj najlepšega. Obenem sem že kot otrok lahko spoznala, da je
duhovnik lahko tudi oče, mož.
Sem Radgončanka, a moje življenje in delo je že skoraj dve desetletji povezano z
Mariborom. V Gornji Radgoni sem preživela vse svoje otroštvo in mladost in končala
osnovno ter nižjo glasbeno šolo. Srednjo šolo, takrat še na SCTPU ‒ Naravoslovno
matematična usmeritev, kasneje gimnazija, sem obiskovala v Murski Soboti in po
maturi pridobila naziv naravoslovno matematični tehnik. Že takrat me je zanimalo vse,
kar je povezano s skrbjo za ljudi, naravo in živalmi. Ker je oče bil zobozdravnik, je
večina bila prepričana, da bom zdravnica ali zobozdravnica tudi jaz. In res sem tudi
sama z velikim zanimanjem vso obvezno prakso opravljala v zdravstvenem domu. Ni
bilo tuje ne pogled na injekcije in kri, ne vrtanje in puljenje zob ali proteze. Zanimalo
me je vse, vse, kar je povezano z življenjem: medicina, stomatologija, veterina,
psihologija, biologija, kemija … in na koncu sem začela in zaključila na teologiji. Sem
pa res imela vedno željo, da bi študirala v Zagrebu. V to mesto sem bila naravnost
zaljubljena in nanj so me vezali samo lepi občutki (družina, cerkev, čar, ki ga ima to
mesto, bogato z zgodovino in kulturo). Fakulteta je bila v samem centru mesta in ima
dobro ime, zato sem se, kot bi trenil, naposled odločila, da bom šla študirat teologijo.
Leta 1991 sem se vpisala v prvi letnik teologije, t. i. »ratna školska godina«. Tega leta
se je namreč začela vojna. Nihče ni vedel, kaj bo in kako bo. Starša sta zagotovo bila
zelo v skrbeh, a sta mi vseskozi stala ob strani, za kar sem jima več kot hvaležna.
Štipendije nisem dobila. Baje zaradi izbora kraja in fakultete. Še danes se spomnim
gospe, ki je verjetno povsem iz osebnih prepričanj sprejela takšno odločitev, ki ji pa ne
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jaz ne moji starši nismo oporekali. Res je, študirati teologijo, evangeličansko teologijo,
in to še kot punca, takrat ni bilo niti običajno in vse prej kot »in«. Negotova je bila tudi
zaposlitev. A starši so mi stali ob strani, me spodbujali in mi nudili vso podporo, čeprav
strahoma vsakodnevno poslušali poročila iz vojnih žarišč iz Hrvaške in BiH.
Prepričana sem, da je moji odločitvi botrovala Božja volja. Bilo je toliko dejavnikov,
toliko nekih okoliščin, ko mladi človek zagotovo prej kloni, kot pa gre naprej, a jaz sem
za svojo odločitvijo stala tako trdno in niti za trenutek mi ni bilo žal.
Ko sem končala prvi letnik in tako potrdila svoje prepričanje, da sem ubrala študij in
pot, ki jo želim resno nadaljevati nekega dne tudi znotraj cerkve kot duhovnica, sem se
osebno predstavila tudi vsem duhovnikom Evangeličanske cerkve na Slovenskem. Do
takrat je namreč bilo običajno tako, da te na študij teologije pošlje Cerkev, poskrbi za
štipendijo in vse ostalo. Pri meni ni bilo tako. Jaz pa sem odločitev za študij sprejela
sama in se na želeno fakulteto tudi sama vpisala.
Po končanem dodiplomskem študiju sem želela nadaljevati s študijem še v Nemčiji, a je
zaradi smrti takratnega seniorja Novaka v Evangeličanski cerkvi nastala velika vrzel,
duhovnikov je primanjkovalo in ponudili so mi takojšnjo zaposlitev, kar sem tudi
sprejela. Že kot kaplanka sem takoj dobila dve cerkveni občini, in sicer Apače in
Maribor, saj so tam ostali brez duhovnika. Želja po znanju me je spodbudila, da sem se
vpisala še podiplomski študij iz teologije, in sicer na isti fakulteti v Zagrebu46, kot sem
prej diplomirala. Področje moje magistrske naloge se je dotikalo cerkvene zgodovine in
etnologije. Morda še omenim svojo strast, glasbo. Bila sem pridna in končala tudi prvo
stopnjo študija na Inštitutu za cerkveno glasbo Alde Vidakovića v Zagrebu. Posebej me
je zanimala evangeličanska liturgija.
2. Kaplanstvo in ordinacija
Takoj po končanem šolanju sem dobila kaplanstvo v cerkvenih občinah Maribor in
Apače. Posvetitev (ordinacija) v duhovnico je bila 15. 3. 1998, in sicer sva takrat bili v
duhovniški stan posvečeni skupaj s kolegico Simono Prosič Filip. S tem sva postali prvi
slovenski duhovnici (gospa Jana Kerčmar je namreč v Slovenijo prišla iz Slovaške, kjer
46

Teološka fakulteta Matija Vlačić Ilirik.
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je bila tudi posvečena). Moj mentor je bil Leon Novak (cerkvena občina Murska
Sobota), a sem pravzaprav že od začetka svoje delo opravljala samostojno, saj je
razdalja in področje del bilo obširno, zato sem bila vesela in hvaležna vsakega nasveta
in pomoči. Po dveh letih kaplanstva je sledil duhovniški izpit in postavili so me za
duhovnico administratorko za Evangeličanski cerkveni občini Apače in Maribor. Moja
umestitev (instalacija) za duhovnico v Evangeličanski cerkveni občini je bila
13. 2. 2005.
3. Delo v vojaškem vikariatu
Leta 2000, 20. oktobra, je Vlada Republike Slovenije podpisala z Evangeličansko
cerkvijo v Republiki Sloveniji Sporazum o zagotavljanju duhovne oskrbe v Slovenski
vojski. In leta 2002 sem kot prva s strani Evangeličanske cerkve začela z delom na
področju zagotavljanja duhovne oskrbe v Slovenski vojski. Seveda sem bila zelo
presenečena, ko sem nekega zimskega dne prejela klic škofa, ki mi je povedal, da me
vidi kot primerno za delo v vojaški pastorali. Osebno sem namreč menila, da bi za to
delo bil bolj primeren moški kandidat. Aprila (22. 4.) sem kot prva s strani
Evangeličanske cerkve, pa še kot prva ženska v službi za duhovno oskrbo, podpisala
pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski, kjer sem zaposlena še danes. V Slovenski
vojski sta bila takrat zaposlena že dva katoliška duhovnika, msgr. Jože Plut in Matej
Jakopič. Še danes verjamem, da je to bila dobra odločitev, in prepričana sem, da je tudi
tu bil na delu Božji prst.
Danes v Vojaškem vikariatu deluje trinajst oseb: 4 katoliški vojaški duhovniki z
vikarjem na čelu, pet katoliških pastoralnih asistentov, dva evangeličanska vojaška
duhovnika. Za administracijo in vse ostalo skrbita en podčastnik in ena civilna oseba.
Pred 15 leti so se postavljali temelji, takrat se je orala ledina. Takrat smo bili zadovoljni
in veseli, da nam je uspelo državo prepričati, da je prav in dobro, da smo »zraven«.
Petnajst let ni veliko, pa vendar smo ponosni in veseli, ko se oziramo na prehojeno pot
in vidimo, da smo ob vseh izzivih in spremembah, ki so se dogajale doma in po svetu,
uspeli »stati inu obstati«, kot bi rekel Trubar, zvesti svojemu poslanstvu za dobrobit
ljudi, še posebej tistih, ki opravljajo svoje poslanstvo v službi domovine, doma in po
svetu.
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Človek namreč ni le meso in kri. Za premagovanje izzivov so potrebni tudi krepak in
zdrav duh, trezen in izostren um, znanje, ki ga pridobivamo z učenjem in
usposabljanjem ter skozi lastne izkušnje in izmenjavo le-teh z drugimi.
Upoštevaje vse to, ob spoštovanju človekovega dostojanstva in njegovih neodtujljivih
pravic, kamor spadata tudi svobodno izražanje veroizpovedi in svetovnonazorskega
prepričanja, ob vedenju, da je vsak izmed nas poklican k odgovornosti za zagotavljanje
svobode in miru, pravice in pravičnosti doma in v svetu, katerega del smo, čutimo v
sebi veliko pripravljenost in veselje služiti svojemu bližnjemu v duhu »največje
zapovedi«, torej truditi se »stati inu obstati« tudi vnaprej. Za vse to pa so potrebni:
»zdrav duh v zdravem telesu«, veliko srce za človeka, znanje in odprtost duha, tudi za
drugačnost, in pripravljenost na dialog v duhu ekumenizma, multikulturnosti in
svetovnega etosa. Marsikaj se da naučiti, a za delo z ljudmi se moraš roditi.
Zavedam se, da je naše poslanstvo danes, v teh viharnih časih, morda pomembno bolj
kot kdaj koli prej. Svetovanje poveljniku v dilemah s področja etike, morale ter
religijskih vprašanj, stalna prisotnost med pripadniki, skrb za varovanje človekovega
dostojanstva, od rojstva do smrti in po njej, so poleg aktivnosti z verskega področja naše
glavne naloge. A tudi stisk roke in topel napitek, kava, ki smo jo prinesli med naše
vojake in policiste v nočeh, ko smo se soočali z begunsko krizo, spada v naše
poslanstvo. Vsi se zavedamo, da vojaški poklic, pa naj so to daljše vojaške vaje in
sodelovanje zunaj meja naše države ali ta trenutek pomoč policistom na meji,
zaznamuje celotno pripadnikovo družino. V vojaškem vikariatu ponujamo tako parom,
zakoncem, družinam in posameznikom, naj si bo to v obliki družinskih vikendov,
tečajev meditacije in počitnic za otroke, različne načine in vsebine, ki krepijo
medsebojne vezi med njimi. Človek je namreč bitje, odprto v večnost. To dokazuje
zgodovina, zgodbe posameznikov, tudi vojakov. Soočeni s trpljenje, z umiranjem in
smrtjo, si zastavljajo vprašanja, ki se tičejo človekove presežnosti. Pripadniki Vojaškega
vikariata se srečujemo s kolegi vojaki in njihovimi družinami, z njimi slavimo, se
veselimo in z njimi delimo tudi težke trenutke.
Za popravilo pokvarjenega aparata ali njegovo vzdrževanje je potrebnih več orodij.
Duhovna oskrba je eno izmed orodij v Slovenski vojski, ki opravlja specifične naloge, z
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željo da izpred oči nikoli ne bi izgubili najpomembnejše dobrine ‒ tistega, ki se skriva
pod vojaško opremo, tj. ČLOVEKA.
4. Delo na misijah
Biti z vojaki doma in na tujem je del našega vsakdana. Smo tam, kjer so oni. Tam, kjer
so njihove družine. Trudimo se biti na voljo povsod, kjer nas potrebujejo, čeprav to ni
vedno možno niti enostavno. Vključeni smo tudi v priprave pred odhodom na misijo v
tujino, tudi s tem, ko poskušamo skupaj z ostalimi strokovnimi sodelavci, tudi mi s
strani Vojaškega vikariata, predstaviti verske in kulturne običaje prebivalstva v državi,
kamor so napoteni naši pripadniki. Tudi sama sem bila večkrat za krajši čas napotena v
tujino.
5. Delo duhovnice v Mariboru
V Mariborski cerkveni občini delujem od samega začetka in tudi danes kot vojaška
duhovnica skrbim tudi za pastoralo v tej cerkveni občini, saj je kar velik delež faranov
povezanih tako ali drugače z vojsko ali policijo ali pa gasilci.
Začetki so bili težki. V Mariboru namreč vse od druge svetovne vojne verniki niso imeli
svojega duhovnika. Imetje je bilo podržavljeno, ves cerkveni inventar in arhiv odtujen,
vse zgradbe – cerkev in župnišče ‒ v izjemno slabem stanju. Župnišča verniki niso
mogli uporabljati, ker so vanj bili naseljeni stanovalci, cerkev pa so si delili s
pravoslavnimi verniki. Bogoslužja so bila dvakrat tedensko. Torej, izzivov je bilo
veliko. In skupaj z verniki smo se morali pošteno lotiti dela.
Danes z veliko hvaležnostjo gledam nazaj in se spomnim skoraj vsakega trenutka, ko
smo v tako mali fari imeli krst, poroko in ko smo se na pokopališčih poslavljali od
svojih faranov. Poznam skoraj vsak kamen in vsak strešnik, ki smo ga morali zamenjati,
ker je bilo vse dotrajano, spomnim se tudi slabih, predvsem pa dobrih trenutkov, ki smo
jih preživeli s farani te cerkvene občine.
Danes smo zelo aktivna cerkvena občina, čeprav še vedno ena najmanjših. Vedno bolj
prihajajo mladi. V župnišču bivajo tudi študenti, za tako malo faro imamo veliko krstov
in otrok pri verouku je danes več kot kdajkoli prej.
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Veliko je koncertov, aktivni smo na ekumenskem področju, skupaj z Mestno občino
Maribor vsako leto pripravimo osrednjo občinsko slovesnost, z Univerzitetno knjižnico
Maribor smo lani pripravili prvo slovesnost na Trubarjev dan, 8. junija.
Končno lahko za versko, humanitarno, kulturno in izobraževalno dejavnost znova v
celoti uporabljamo svojo cerkev in župnišče in oboje smo v preteklih 18 letih uspeli
lepo obnoviti, tako da zgradbi služita svojemu namenu.
Tako vojaki kot tudi njihove družine so redni gosti bogoslužij, pa tudi čez teden se
znajo oglasiti kar tako, na klepetu, ali pridejo na kavo … Prihajajo šolarji, dijaki, v
okviru pouka in se seznanjajo z zgodovino in pomenom protestantizma za Slovence.
Veliko je domačih in tujih turistov.
6. Družina
Moža sem spoznala v vojski. Sva ponosna starša petletnega sinka. Sinek ima to srečo,
da je z mamico veliko naokoli. Če je le možno in seveda primerno, ga vzamem povsod s
seboj. Smo povsem običajna družina, ki se sooča s povsem enakimi izzivi kot vsi ostali.
Včasih je dan s soncem posijan, včasih pač ne. A z vsakim dežjem znova posije sonček.
Morda je teden nekoliko bolj pester kot pri drugih in vikend deloven. Vedno imam v
žepu, no, vsaj morala bi ga imeti, plan B, včasih tudi C. Sicer pa, hvaležna sem za vsak
dan in za vse trenutke, preživete s svojo družino. Zame je družina sveta.
7. Mati in duhovnica?
Zame je to velik blagoslov! Hvaležna sem z dna srca. Seveda ni zmeraj enostavno, le
komu na tem svetu pa je enostavno?! Kot mama bolje in lažje razumem marsikaj in
marsikoga. Ne govorim samo iz glave. In obenem se učim, veliko tudi ob svojem
otroku.
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Priloga C: Intervju – Katja Ajdnik
1. Opišite življenje in študij
Rojena sem 31. 5. 1980. Osnovno šolo sem končala v Puconcih. Zaključila sem splošno
gimnazijo, naravoslovno smer. Vedno sem si želela, da bi študirala teologijo. Že od
osnovne šole sem bila zelo poduhovljena. Vprašanje Boga mi ni bilo nikoli tuje.
Eksistencialno duhovna vprašanja so me vedno zanimala. Po naravi sem poduhovljena,
verna ženska. Zato je temu sledila odločitev za študij teologije in vem, da je bila
odločitev prava. Nisem nič na veliko premišljevala, z devetnajstimi leti sem se
preprosto odločila za vpis na študij teologije v Bratislavi. Sama nisem bila v cerkvi
veliko aktivna, ampak sem imela vero, ki je bila močna.
2. Študij
Na študij imam lepe spomine. Študirala sem na Evangeličanski bogoslovni fakulteti v
Bratislavi. Naučiti sem se morala slovaškega in češkega jezika. Češkega zato, ker smo
imeli predavanja oziroma učbenike iz hebrejščine in grščine tudi v češkem jeziku. Študij
je bil zelo raznolik, profesorji in predavatelji so prihajali iz različnih krajev po svetu
(Nemčija, ZDA, Anglija). Tudi študentje smo bili iz različnih krajev, celin, a največ iz
Evrope. Tekom študija sem spoznala spet marsikatera nova duhovna vprašanja, obzorja
ter kulture.
Dodatno vprašanje: Koliko je bilo moških, koliko žensk?
V mojem letniku je bilo nekaj več žensk, okrog dvajset žensk in 15 moških.
3. Kaplanstvo
Po končanem študiju sledi kaplanstvo. Jaz sem morala po koncu študija čakati na zeleno
luč za opravljanje kaplanstva. Cerkev je pri nas relativno številčno majhna in jaz nisem
bila njen štipendist. Šla sem študirat sama, na svojo željo. Pred mano je bilo veliko
štipendistov in ni bilo potrebe po novem kadru. Jaz sem se odločila, da bom vztrajala,
kar je seveda v moji navadi. Kaplanski staž je trajal dve leti. Večino časa sem bila v
Puconcih, ker sem tam delovala že pred kaplanskim stažem. Tam je tudi velika
cerkvena občina in vedno se je našlo kakšno delo. Nekaj časa sem bila tudi v Murski
Soboti, v Bodoncih, kjer je bila potreba po pomoči. Po končanem kaplanstvu sem
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zaprosila za duhovniški izpit. Vse to sem uspešno opravila in se nato prijavila za
delovno mesto v Evangeličanski cerkveni občini v Puconcih in tam tudi dobila službo.
4. Ordinacija in inštalacija
Šele po kaplanskem stažu in opravljenem duhovniškem izpitu sledi ordinacija. Vsak
mogoče ni sposoben oziroma voljan opraviti kaplanskega staža, zato je ordinacija šele
po kaplanskem stažu. Ordinacijo sem imela skupaj s Petrom Andrejčakom dne 8.
septembra leta 2013 v moji domači evangeličanski cerkvi v Puconcih. Šele po končani
ordinaciji sledi inštalacija, to je umestitev v določeno cerkveno občino. Obe svečani
bogoslužji vodi škof. Vendar hierarhije kot take pri nas, evangeličanih, ni, škof je
namreč prvi med enakimi, primus inter pares. Pri svoji ordinaciji sem imela prav
posebne občutke, saj sem sama z lastno voljo in z trudom prišla do tega zastavljenega
cilja. Pot je bila večkrat strma. Bila sem hvaležna Bogu in mnogim ljudem, staršem
posebej, vesela sem bila sama zase, da sem vztrajala. Seveda se ti potem naenkrat spet
odpre en nov svet. Pri ordinaciji namreč zavestno prisegaš, da se boš trudil z vsem
svojim bitjem. Ordinacija pomeni priseganje Bogu in ljudem (skupnosti). Prisegaš v
duhu Božje besede, ki je temelj, poslanstvo in odgovornost. Kar se pa tiče inštalacije, pa
le-ta pomeni poklicno umestitev v določeno cerkveno občino, ki ima svoje specifike,
zgodovino, aktualnosti in prihodnost. To je prisega v določeno versko skupnost, ki ji
boš služil z vsem svojim bitjem. To je medsebojna zaveza, tudi medčloveška. Si
duhovnik tej občini, ljudem v njej in seveda vsakemu, ki ga srečaš na svoji poti. To je
poslanstvo, ki ga dobiš, sprejmeš in imaš potem štiriindvajset ur na dan ter vse življenje.
5. Opis delovanja v Evangeličanski cerkveni občini Puconci
Cerkvena občina Puconci je najstarejša v Sloveniji. Velja za zibelko protestantizma
oziroma reformacije v Pomurju. Tu so najprej začeli uradno organizirati cerkveno
življenje pred Bogom in človekom v smislu evangeličansko augsburške veroizpovedi.
Cerkvena občina šteje sedemnajst vasi ter ima okrog dva tisoč članov. Življenje v njej je
zelo raznoliko. To je lahko rečemo obenem ortodoksna evangeličanska cerkvena
občina. Edini temelj, na katerem gradi, je Božja beseda. Veliko damo na luteransko
tradicijo. Pomembna je cerkvenost oziroma red. Posebej se pri delu trudimo na področju
mladine in otrok. Želimo jim privzgojiti krščanske vrednote, ker je kar nekaj generacij
živelo izven cerkve.
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Ker želimo, da skupnost duhovno raste, imamo veliko dejavnosti. Uvedli smo tudi
biblične ure. Gre za večerne uradne ure za vse, ki to potrebujejo. Ne gre samo za
biblične ure, ampak želimo uvesti dneve, ko ljudje lahko pridejo, ko jim čas to dopušča,
ter da jim potem pomagamo na takšen ali drugačen način. To je zelo pomembno. V naši
cerkveni občini imamo veliko bogoslužij. Ne samo enkrat v nedeljo, ampak imamo dve
ali tri bogoslužji. Ker imamo podružnično cerkev, razne kapele (ne glede na to, ali so
evangeličanske ali ekumenske), skrbimo za življenje v vsaki izmed njih. Tam sem za
navadne in praznične nedelje. Prihodnost je vsekakor pomembna, vendar uvajamo
dejavnosti postopoma. Uvesti želimo tudi malo več liturgije. Želimo, da se naše delo z
mladimi še bolj pospeši in predvsem utrdi. Poleg dela z mladimi imamo tudi verouk.
Organiziran je za šolarje od petega do osmega razreda. Ob nedeljah imamo otroške
Božje službe za vse generacije otrok. Te vodi katehetinja. Imamo tudi žensko društvo,
ki je v Puconcih izjemno močno. Zdaj smo ustanovile še društvo ženskih bralk Božje
besede in ostalih liturgičnih besedil, ko berejo redno predvsem v postnem in adventnem
času ter v ostalem prazničnem delu cerkvenega leta. Poleg branja pomagajo pri
bogoslužju tudi na različne druge načine. Seveda smo k sodelovanju povabili tudi
moške, ki pa pravijo, da smo ženske boljše za to delo, in nam ga rajši prepustijo. Imamo
podporno skupino za trpeče, osamljene, starejše. V to skupino so vključene predvsem
bivše in aktivne medicinske sestre, ki obiskujejo različne trpeče ljudi in jim pomagajo.
Kar pa je najpomembnejše in temeljno, skrbim v cerkveni občini za to, da imamo
osnovne stvari, kot so oznanjevanje evangelija, podeljevanje zakramentov ter splošna
skrb za ljudi. Za prihodnost si želim, da bi bili uspešni oziroma blagoslovljeni pri
svojem delu, polni dobrih sadov.
Glede tega, da sem ženska, nisem imela nikoli posebnih težav. Mislim celo, da so
mnogi verniki izrecno ponosni na to, ker je v naši tradiciji tudi ženska lahko duhovnica.
Nekaj posebnega je, ko ima ženska duhovnica Božjo službo in veliko mojih sodelavcev
pri bogoslužju je žensk. Stvari potekajo po ustaljenem redu naprej. Kakor duhovniki so
si tudi duhovnice med seboj različne. Imaš bolj senzibilne duhovnike in duhovnice,
potem imaš bolj močne, trdne. Je pa mogoče pri ženskem duhovništvu včasih res, da
ima ženska boljši, globlji občutek za ljudi, več srčnosti, ki ga da v delo. Morda zmore
tudi več materinskosti, vendar je vse odvisno tudi od značaja človeka. Pri tem poklicu je
zelo, zelo pomembno, kakšen značaj imaš. Pomembno je, kako se trudiš sam delati, se
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spreminjati in prilagajati. Ne smeš zaspati in misliti, da si najboljši. Ne gre nikoli za to,
da si najboljši ali glaven, ampak gre za to, da se trudiš z vsem svojim bitjem. To je zelo
pomembno pri tem poklicu. Ljudje iz naših krajev nimajo težav s tem, da smo tudi
ženske duhovnice, ker je za njih to že običajno in sploh to ni niti več vprašanje. Ko pa
pridejo ljudje iz drugih krajev, pa včasih presenečeno gledajo, a niso negativno
nastrojeni, skoraj vedno imam le pozitivne izkušnje ter odzive. Ne morem reči, da je
vsaka ženska duhovnica primerna za ta poklic in to velja tudi za moškega duhovnika.
Tu je vse odvisno od značaja, volje, sposobnosti, delavnosti, od Božjega blagoslova, in
ne od spola. Smešno in neodgovorno je, da bi sodili človeka, njegovo delo ter
poklicanost glede na njegov spol. Ženske imajo določene specifike, ki so drugačne od
moških. Psihologi pravijo, da imamo vsi v sebi tudi nekaj moškega in nekaj ženskega.
Moški in ženske nosimo v sebi obe podobi, ker smo tudi vzgojeni v družini z očetom ter
materjo. Bog izbira torej, človek pa ga posluša ali ne.
Kar se tiče Svetega pisma, ga je treba razlagati. Božja beseda se razlaga z Božjo besedo.
Božji duh nas pri tem vodi in nobeden ne ve vsega, niti mi vsi skupaj ne. Bog je namreč
Bog in človek je človek, zavedati se moramo te meje in tega spoštovanja. Bog se pa
nam razodeva in nas vodi pri razlaganju, razumevanju, tudi pri skrivnostih, vendar je
eno dejstvo, da Bog nikoli ne žali ljudi. Bog je tudi nad Svetim pismom.
6. Družina
V evangeličanski veroizpovedi oziroma Božja beseda govori o svobodni volji, ki jo daje
sam Bog vsakemu človeku, da se odloči za poroko ali ne. To življenje torej prinese ali
pa ne prinese. Veliko duhovnikov in duhovnic v Evangeličanski cerkvi ni poročenih. V
življenju imamo svobodno voljo torej tudi v tem, saj je to osnovni dar od Boga. Jaz sem
v prvi vrsti duhovnica, šele potem drugo. To imam v sebi in takšna sem. Kaj pa bo
življenje še prineslo, ne vem, in ne nazadnje so to zelo osebne stvari.
Vprašanje: Bi bila družina ovira? Na kratko, kako vidiš to iz primerov, izkušenj drugih?
Ne morem govoriti iz izkušenj drugih, le izhajam lahko iz svoje situacije in želj. Po
mojem je seveda lepo, da imaš družino, in zdaj izhajam iz lastne situacije, ker kdor je
nima, ima avtomatsko mnogo širšo družino, saj si lahko vzameš, če si seveda vesten,
več časa za druge. Pri vsem pa je seveda pomembna kakovost vsakega odnosa, in ne
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toliko kvantiteta. Vsak človek in vsaka situacija sta drugačna. Vsak človek naj piše svoj
lasten, oseben odgovor na življenje in to je pomembno ‒ živeti iz sebe, iz svoje vesti
zase, za Boga in za sočloveka.
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