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Kaj pa ženske? 

18. lekcija 

Lahko si priznamo, da so si številni svetopisemske vrstice v 

preteklosti in tudi danes tolmačili na svoj način. S tem so 

velikokrat žalili in sramotili ženske.  

Cerkev je bila v preteklosti slaba v prepoznavanju kvalitete 

tako v moških, kot tudi v ženskah. S tem, ko so izrabljali 

svetopisemske tekste, so bili v precejšni zmoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglejmo, kaj pravi na začetku Sveto pismo: 

 

»Kajti Bog ni Bog zmešnjave, ampak miru. Kakor v vseh 

Cerkvah svetih naj žene tudi v vaših Cerkvah molčijo. Ni jim 

namreč dovoljeno govoriti, ampak naj bodo podložne, 

kakor pravi tudi postava.« (1 Korinčanom 14,33-34) 

»Ženska naj se da poučiti tiho in z vso vdanostjo.«  

(1 Timoteju 2,11) 

»Prav tako možje! Z razumevanjem živite s svojimi ženami, 

v časti jih imejte kot nežnejša bitja, saj so skupaj z vami 

tudi one deležne milosti življenja. Tako ne bo vašim 

molitvam nič v napoto.« (1 Peter 3,7) 

»Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji  

podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril.«  

(1 Mojzes 1,27) 

• Kot rezultat takšnih obnašanj so bile 

   ženskam odvzete marsikatere pravice. V 

   mnogih državah niso imele možnosti priti 

   do iste izobrazbe ali kariere, kot so to imeli 

   moški.  

• Pravica do volilne pravice je bila težko 

   pričakovana.  

• Prav tako je nasilje do žensk še vedno zelo 

  aktualno.  

•  V nekaterih državah otroke, ki se rodijo 

   kot deklice, zavržejo ali jih usmrtijo.  

 

Kaj lahko rečemo na to krivičnost? Kako 

lahko krščanska vera pomaga in pokaže 

pravo dostojanstvo? 

Ženske so bile junakinje skozi celotno zgodovino 

Svetega pisma: 

•  Hebrejski babici (2 Mojzes 1,15-22) 

•  Ruta  

•  Estera … 

Svetopisemska pravica in praksa 
Talente in darove imajo tako ženske kot moški. 

Zakaj se dogaja, da so nekateri (talentirani) moški 

na vodstvenem položaju v cerkvi in družini, ženske 

pa ne? 

Če bi se obravnavalo samo talente, potem to 

vsekakor ne bi bilo pravično. 

Dobro bi bilo pogledati še nekaj. Ljudem je dana 

oblast v avtoriteti, ne za to, ker so človeško 

talentirani, ampak ker to odseva, kar pravi Bog. 

 

 

 

 

 

 

•  Trditev, da ženske ne vladajo v cerkvi, ker je 

    Eva Adama zavedla, ne drži (1 Timoteju 2,14). 

•  Možje bi morati ljubiti žene, kot Kristus ljubi 

    Cerkev (Efežanom 5,25). 

•  Vsaka oblast je dana od Boga (Rim 13,1-7). 

»Zaradi Gospoda se podredite vsaki človeški 

ustanovi, bodisi kralju kot najvišjemu.« (1 

Peter 2,13) 



Morali bi dodati še eno precej pomembno stvar 

in sicer, da voditelji ne bi smeli nikoli biti 

trdosrčni in robustni.  

Na primer: Podrobno poglejte stil Jezusovega 

voditeljstva: 

• Prevzel je vlogo služabnika (Filipljanom 

2,7). 

• Umil je učencem noge (Janez 13). 

• Jezen je bil na farizeje, ker jim je 

• primanjkovalo milosti (Marko 3,1-6). 

• Oster je bil do menjalcev denarja v 

templju (Luka 19,45-46). 

• Vsekakor pa je vedno imel čudovito 

kombinacijo avtoritete in služabništva. 

 

Prav tako bi moralo veljati za cerkveno 

starešinstvo. Pri ženskah bi morala blesteti 

pridnost in milost (Pregovori 31; 1 Peter 3,1-6)

Jezusovo delovanje in interakcije z množico 

najdemo v Novi zavezi. Jezus je vse (revne in 

bogate, moške in ženske) obravnaval, da so 

med seboj enakovredni in lahko pridejo v Božje 

kraljestvo. Jezus nam v prilikah in drugih delih 

Svetega pisma veliko spregovori o ženskah. 

Na primer: 

• Jezus je govoril s Samarijanko (Janez  

4,8-21). 

• Obiskal je Martino hišo (Luka 10,38-42). 

• Nagradil je radodarnost žene, ki ga je 

• mazilila (Luka 7,38). 

• Zaščitil je ženo, ki so jo ujeli med 

• prešuštvovanjem (Janez 53-8,11). 

• Tudi pod križem so bile razen njegovega 

učenca Janeza prisotne samo ženske 

(Janez 19,25). 

• Vstali Jezus se je najprej prikazal  

ženski in sicer Mariji Magdaleni  

(Marko 16,9-11). 

 

Vprašanja za razpravo: 

 
1.  Poznate kakšne predsodke o ženskah iz svojega življenja? 

2.  Kakšno funkcijo imajo ženske danes v cerkvah? 

3.  Kakašno vlogo imajo ženske v Svetem pismu? 

4.  Kako družbeni mediji vplivajo na vse to? 

Povzeto iz knjige You Asked, avtor William Edgar. Prevod Sergeja Šlankovič, tehnična ureditev Sarah Swanson. 

Ljubljana, 2019. Gradivo je namenjeno interni uporabi v cerkvi in ni za <prodajo. 

 

 


