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W artykule, Duchowa Równość Kobiet, badaliśmy jak traktowano kobiety w czasach Jezusa.   Pokazaliśmy, że 

Jezus nie tylko bezpośrednio nauczał kobiety, ale także je szkolił do posługi dobrej nowiny obok mężczyzn.  Wyjaśniliśmy 

dalej, że z chwilą wylania Ducha Prawdy w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e., kobiety na zawsze zostały wyzwolone od 

wszelkiej dyskryminacji religijnej opartej na płci, i że wszyscy, którzy wierzą w Jezusa, są zobowiązani do szacunku i 

uznania duchowej równości kobiet. 

 

     Chcemy również zauważyć, że Apostoł Paweł w swoich pismach, określił pewne zasady dotyczące kobiet, o 

których Jezus nigdy nie wspominał. Jednocześnie Paweł był ostrożny, aby ich nie przypisywać Jezusowi.   Cytaty z: 1 

Tymoteusza 2:11-12, 1 Koryntian 7:12-13 i 1 Koryntian 7:25 na poparcie tego stwierdzenia.  W odpowiedzi na artykuł 

otrzymaliśmy następujące pytanie: 

 

"Zalety ostatniego artykułu o " Duchowej Równość Kobiet ": Co sądzicie o następujących wersetach: 1 Koryntian 11:3 (ale 

też wersety 4-10) i Efezjan 5:21-24? To, co jest tam napisane nie wydaje się być jedynie opinią apostoła Pawła? "    

 

         

     Doceniamy pytanie i podejrzewamy, że wielu chrześcijan jest zainteresowanych tą kwestią, ponieważ wydaje się, 

że Paweł miał inny pogląd na kobiety niż Jezus.   W wersetach wymienionych przez zadającego pytanie, Paweł twierdzi, że 

mężczyzna jest głową kobiety, że od kobiety wymaga się, aby miała na głowie "znak władzy", zanim będzie się modlić i 

prorokować, podczas gdy od mężczyzny nie jest to wymagane.   Jak pogodzić te różnice między działaniami Jezusa i 

pismami Pawła?  Albo Jezus uwolnił kobiety od bycia drugą klasą w wierze chrześcijańskiej, albo nie zrobił tego.   Albo 

mężczyźni i kobiety są duchowo równi, lub nie są.   Wierzymy, że pogodzenie tego zależy od rzetelnego zbadania osoby 

samego Pawła i chrześcijańskich pism. 

 

     Oto wersety, do których odnosi się pytający: 

 

 

             " Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest 

Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg. Każdy 

mężczyzna, który się modli lub prorokuje z nakrytą głową, hańbi swą głowę, 

każda zaś kobieta, która się modli lub prorokuje z głową odkrytą, hańbi swą 

głowę, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby miała głowę ogoloną. Jeśli bowiem 

kobieta nie wkłada nakrycia, to niech się też da zupełnie ostrzyc; ale skoro 

hańbiące jest dla kobiety być zupełnie ostrzyżoną lub ogoloną, to niech ma 

nakrycie. Albowiem mężczyzna nie powinien mieć nakrytej głowy, gdyż jest 

obrazem i chwałą Boga; kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Bo mężczyzna nie 

jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny; i co więcej, mężczyzna nie został 

stworzony przez wzgląd na kobietę, ale kobieta przez wzgląd na mężczyznę. 

Właśnie, dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na 

aniołów. "- 1 Koryntian 11:3-10 

 



 

 

          " Bądźcie podporządkowani jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony 

niech będą podporządkowane swoim mężom jak Panu, ponieważ mąż jest 

głową żony, jak i Chrystus jest głową zboru — on, wybawca tego ciała. 

Doprawdy, jak zbór jest podporządkowany Chrystusowi, tak i żony niech będą 

swym mężom we wszystkim. "- Efezjan 5:21-24 

 

 

     

Po pierwsze, rozważmy, co mówi źródło 

   

     Apostoł Paweł jest autorem obu listów do Koryntian i listu do Efezjan.   Paweł nie był uczniem Jezusa, gdy Jezus 

chodził po ziemi, Paweł nie był jednym z jego dwunastu apostołów, ani też  nie był jego uczniem.  Historia wskazuje, że w 

czasie formalnej służby Jezusa, Paweł miał około 20 lat.   Może, więc słyszał o Jezusie i możliwe, że widział go od czasu do 

czasu. Ale nie jest prawdopodobne, że Paweł miał przywilej obserwowania Jezusa i jego zachowania wobec kobiet, lub że 

był naocznym świadkiem osobistego szkolenia kobiet przez Jezusa.    

 

     W pewnym momencie w swojej karierze, Paweł znany, jako Saul stał się wybitnym Żydem i faryzeuszem.   Kiedy 

myślał o Jezusie, to widział go przez uprzedzone oczy faryzeuszy, jako przeciwnika religijnego.  On postrzegał Jezusa, 

jako radykała i rewolucjonistę, który może zagrozić Prawu Mojżeszowemu i bluźnić Bogu, tak jak ogólna opinia faryzeuszy, 

którzy go widzieli. (Mateusza 26:59-68) Był ślepy jak reszta.(Mateusza 15:14) 

 

     Używając słów Pawła, opisuje on siebie jako tego, który był gorliwym i nieustępliwym faryzeuszem, który 

prześladował wyznawców Jezusa: 

 

 

        "chociaż ja mam — jeśli w ogóle ktokolwiek ma — powody do pokładania 

ufności także w ciele. Jeżeli ktoś inny myśli, że ma powody do pokładania 

ufności w ciele, to tym bardziej ja: obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z 

plemienia Beniamina, Hebrajczyk urodzony z Hebrajczyków; co do prawa — 

faryzeusz; co do gorliwości — prześladowca zboru; co do prawości osiąganej 

dzięki prawu — człowiek, który się okazał nienaganny. "- Filipian 3:4-6 

 

    

     Był bezlitosny w swoich wysiłkach na rzecz wyeliminowania wszelkich śladów po Jezusowym braterstwie, 

prześladując zarówno mężczyzn, jak i kobiety:  

 

        " A Saul, wciąż zionąc groźbą i żądzą mordu przeciwko uczniom Pana, 

poszedł do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, żeby 

każdego, kogo by znalazł należącego do Drogi — zarówno mężczyzn, jak i 

kobiety — mógł przyprowadzić związanego do Jerozolimy. "- Dzieje 9:1-2     

    

     Ale w tej podróży do Damaszku, Saul został pokonany przez jasne światło, gdzie miał swoje pierwsze spotkanie z 

uwielbionym Jezusem. I od tego momentu, Saul stał się zagorzałym zwolennikiem Jezusa.   Użył Faryzejskiego szkolenia, 

aby przekonać innych, że Jezus jest Chrystusem, odwołując się do pism hebrajskich, z eksperta znajomością.  (Dzieje 

9:3-22) 

 

     Dwunastu apostołów było przeciętnymi mężczyznami.   Najczęściej byli rybakami, co oznacza, że byli na zewnątrz 

mocnymi mężczyznami, nie jak wykształcony Paweł. Tak, więc, Paweł był lepszym organizatorem i skuteczniejszym 

zgromadzającym.  I taki był.  W tej pracy, bez wątpienia wykorzystał swoje bogate żydowskie wychowanie i szkolenie do 

organizowania wielu zborów chrześcijańskich w pierwszym wieku.  Z tego powodu, nie powinniśmy się dziwić, że smak jego 

organizacyjnych i administracyjnych rad nosił żydowski ton.  

 

     Musimy również wziąć pod uwagę słuchaczy Pawła.  Jako "Apostoł Narodów" (List do Rzymian 11:13), był w 

obliczu okoliczności, które były różne od tych, z którymi byli skonfrontowani apostołowie, którzy pozostali w 



Jerozolimie.  Apostołowie głosili i nauczali, głównie Żydów i żydowskich neofitów, którzy byli w przeważającej części 

bardzo porządnymi i moralnymi ludźmi.  Głoszenie Pawła obejmowało "pogan", którzy posiadali zupełnie inny pogląd na 

życie i zachowanie, niż Żydzi. 

 

     Na przykład, Korynt był metropolią i miastem o strategicznym znaczeniu handlowym, ale też miastem o bardzo 

niskich obyczajach moralnych. Rozpusta i intelektualna sofistyka Greków znajdujących drogę do zboru w Koryncie i 

zderzenie z przesądnymi i legalistycznymi Żydami, powodowało podziały.  Pierwszy list Pawła do Koryntian został 

napisany, aby przezwyciężać te podziały i połączyć braci z różnych środowisk do jednego zjednoczonego 

zgromadzenia.  (Zobacz: Godnie Zjednoczeni w tej samej myśli ) 

 

     Zbór w Efezie składał się z mieszanki, głownie pogan, którzy opuścili swój pogański kult i żydów, którzy przestali 

przestrzegać prawo mojżeszowe. Ponownie, Paweł zobaczył potrzebę udzielenia rad, które zjednoczą zgromadzenie, 

zbór.  Zaczął od objaśnień oryginalnych i niezmiennych Bożych celów dla ludzkości by zjednoczyć ich, jako synów 

królestwa.  (Zobacz: Przeznaczeni od założenia Świata.)  Następnie zaproponował rady, które są tematem tego artykułu.    

 

     Paweł mógłby nauczać obie grupy słuchaczy, rzeczy, które nakazał Jezus.  (Mateusza 28:19), ale musimy 

pamiętać, że Jezus nigdy nie nauczał niczego konkretnego na temat postępowania i zachowania poza dwoma 

przykazaniami (Mateusza 22:35-40), i prawem sprawiedliwości (Mateusza 7:12).  Jezus nigdy nie ustanowił żadnych 

szczególnych przepisów proceduralnych, ani nie założył żadnego zgromadzenia lub nie określił żadnych specjalnych 

rytuałów do wykonania dla kobiety, tak, aby mogły być nauczycielami.   Sprawy te po prostu nie zostały skierowane przez 

Jezusa, jak potwierdza to gruntowny przegląd ksiąg ewangelicznych.    

 

     Jezus spędził swój czas na nauczaniu duchowych spraw związanych z wiarą. (1 Tymoteusza 1:4) Rady w 

sprawach postępowania dotyczących ciała, Jezus pozostawił do indywidualnej lub zborowej decyzji.  (Mateusza 18:18-20) 

Dlatego też, w swoich listach, Paweł, jak zgromadzający, musiał dotrzeć do własnej skarbnicy i znaleźć proceduralne i 

administracyjne rady dla zborów, które służyły, jako kompromis między pogańskim prawem a żydowskim 

niewolnictwem.  Przez ten dylemat powstały rady Pawła. 

     

     Paweł miał do czynienia z sytuacją podobną do Mojżesza.   Mojżesz, podobnie jak Paweł, był świetnym 

organizatorem.  I tak jak Paweł, Mojżesz otrzymał zadanie zorganizowania niesfornych i cieleśnie myślących ludzi.   Aby 

wykonać swoje zadanie, Mojżesz ustalił konkretne zasady postępowania i zachowania, razem z prawem Bożym.   Mimo 

wszystko, to, co napisał Mojżesz było natchnione. Jezus nie nawiązywał do zasad, dawanych, jako Prawo Boże, ale jako 

Prawo Mojżeszowe dla trudnego narodu. (Mateusza 19:7-8; Jana 7:23) Możemy spojrzeć na rady Pawła w podobny 

sposób. 

 

     W rzeczywistości, rady Pawła do Koryntian prawie potwierdziły, że dawane były w/g tradycji żydowskiej.  Pisał: 

 

        "A chwalę was, ponieważ we wszystkim o mnie pamiętacie i mocno 

trzymacie się tradycji, jak wam je przekazałem. " - 1 List do Koryntian 11:2 

 

 

    Do jakich innych "tradycji" nawiązywał Paweł, jeśli nie do tradycji żydowskiej? Za mało czasu upłynęło, aby tworzyć 

chrześcijańskie tradycje. W czasie, kiedy pisał Pawła, ewangelie nie były jeszcze dostępne.   Według historyków, 1 List do 

Koryntian został napisany około 55 roku n.e., list do Efezjan został napisany około 61 n.e., podczas gdy Ewangelia 

Mateusza został napisana około 41 n.e., Marka około 65 n.e., Łukasza około 58 n.e. i Jana o 98 n.e.   Choć Ewangelia 

Mateusza była już napisana, nie była łatwo dostępna, ani szeroko rozpowszechniona. 

 

     Należy również zauważyć oświadczenie, że on ( Paweł) przedstawiał swoje tradycyjne rady na temat kobiet i 

przywództwa w wersetach 3-10 ( 1 Koryntian 11:3-10). Z tego powodu uważamy, że rady Pawła, co do kobiet są 

przeniesione z żydowskiej tradycji. 

         

     Chociaż Listy Pawła są teraz częścią kanonu Biblii chrześcijańskiej, to trudno uwierzyć, że Paweł te listy za takie 

uważał, kiedy je napisał.  Nie wierzymy, że Paweł postrzegał swoje pisma, jako nieomylnego Słowa Bożego, bo gdyby to 

zrobił, nie włączyłby takiej swojej opinii:                           

   

        "A jeśli chodzi o dziewice, nie mam żadnego nakazu od Pana, ale podaję 



swą opinię jako ten, któremu Pan okazał miłosierdzie, abym był wierny. " - 1 

List do Koryntian 7:25 

 

                                 

     W rzeczywistości, nie wierzymy, że każdy z pisarzy chrześcijańskich oczekiwał żeby ich pisma stały się częścią 

świętego kanonu 300 lat później! 

 

     Niemniej jednak, każdy pisarz napisał najlepsze własne rozumienia spraw w zależności od sposobu jego widzenia i 

relacji.  Te pisma były inspirowane przez życia i posługę Jezusa a pisarze ci zostali "uniesieni" przez Ducha Świętego, ale 

nie spisali nieomylnego Słowa Boga, ani nie zamierzali tego robić. (Patrz: Czy Dobra Nowina naprawdę jest od 

Boga?)  Jezus jest Słowem Bożym.  Od tego faktu nie możemy uciec. To może być trudny pomysł, aby go przyjąć, ale 

musimy dorosnąć duchowo i być uczciwym wobec siebie.    

 

     Fakt, że chrześcijańskie pisma są natchnione przez Boga, ale nie nieomylnym słowem Bożym, nie minimalizuje 

jego wagi lub znaczenia.  Obecnie pisma są powszechnie dostępne i mają nam pomóc widzieć, znać i kochać Jezusa i 

Ojca, którego on objawił.  I gdyby nie wczesnochrześcijańscy "ojcowie" kościoła, którzy kanonizowali pisma i zasadniczo je 

zdefiniowali, nie jest prawdopodobne żeby te kilka pism, które mamy zachowały się do naszych czasów.    

 

     Z drugiej strony, zdajemy sobie sprawę, że chrześcijańskie pisma są natchnione przez Boga, ale nie nieomylnym 

słowem Boga, promującym religijną i duchową wolność.   To pozwala nam odnaleźć Jezusa dla siebie i uwalnia wzrost 

naszej wiedzy i zrozumienia go, w taki sam sposób, jak nauki Jezusa pozwoliły ludzkość rosnąć w wiedzy i zrozumieniu 

Ojca.  To daje nam możliwość znalezienia nowego wyrażania naszej chrześcijańskiej wiary i swobody, aby posuwając się 

wraz ze społeczeństwem i postępującą cywilizacją, jednocześnie utrzymywać duchową stabilności naśladując życie i 

posługę Jezusa.  Możemy się wiele nauczyć z pism, ale jak napisał Jan, to duch nas uczy:  

 

        " A w was pozostaje namaszczenie, któreście od niego otrzymali, i nie 

potrzebujecie, żeby ktoś was nauczał; ale jak namaszczenie od niego uczy was 

o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, 

pozostawajcie w jedności z nim."- 1 Jana 2:27 

 

     Pisma Pawła zostały zaprojektowane do budowania zborów, którą to budowę on zaczął.   Służyły one do 

promowania porządku wśród braterstwa i zjednoczenia ludzi różnych ras i ś rodowisk.  I choć część tego, co napisał jest 

nieodpowiednie w 21 wieku, nadal możemy spokojne uczyć się z duchowych pism Pawła.  

 

      W czasach Pawła, kobieta nie miała prawa w domu, w mieście lub w cesarstwie.   Ludzie w tym czasie uważali 

kobiety za drugorzędne, nadające się tylko do wychowywania dzieci i do zarządzania domem.   Były własnością 

mężczyzny. Chociaż Jezus przedstawił lepszą postawę wobec kobiet, wymaga czasu, aby lepsza postawa była 

realizowana.  Nawet dziś, prawie 2000 lat później, ludzkość nadal zmaga się z równością kobiet.  Nie należy, zatem 

oczekiwać, że we wczesnym chrześcijańskim zgromadzeniu opanowano aspekt duchowej równości w krótkim okresie 20 

lat po śmierci Jezusa.  Ale Paweł trochę ruszył sprawy do przodu.  W synagogach, kobiety zostały zmuszone siedzieć w 

osobnej, oddzielonej od mężczyzn jej części, w tzw. "Galerii Kobiet".   Paweł przynajmniej pozwolił kobietom siedzieć w 

zborze obok mężczyzn, choć wymagał od nich milczenia! (1 Tymoteusza 2:11-12 ) 

 

     Należy również zauważyć, że Paweł nie zorganizował wszystkich chrześcijańskich zborów jednego dnia.  Kiedy 

pierwsi chrześcijanie zostali rozproszeni, udali się do "najbardziej odległych części świata."(Dzieje 1:8) Tam założyli 

zgromadzenia oraz wprowadzili przepisy, które były zgodne z najwyższym ideałem ich kultur, które pozwoliły na 

uporządkowaną dyskusję o życiu i posłudze Jezusa.   Jednakże żaden z tych wczesnych zborów nie otrzymał pism Pawła i 

nie uczył jego żydowskich "tradycji". 

 

     Taka różnorodność dopasowań jest i dzisiaj.   Na przykład, sposób ubioru chrześcijańskich kobiet w jednej części 

świata, będzie zakazany w zborach w innej części świata.   Podobnie kwestia męskiego zarostu, jest regionalną 

sprawą.  Pozwolenia są tworzone zgodnie z lokalnymi potrzebami.   Administracyjne rady Pawła stosowane były zborach w 

jego czasach i w jego części świata, ale są przeszkodą 21 wieku kultury zachodniej.  

 

     Tak więc w odpowiedzi na pytanie: "Co myślimy o radach Pawła z 1 Koryntian 11:3-10 i Efezjan 5:21-24, 

możemy powiedzieć, że szanujemy to, co Paweł napisał, ale widzimy to jako zasady zborów które on założył, a nie jako 



boskie polecenia dla wszystkich zborów ( zgromadzeń) na całym świecie na zawsze.    

 

     Dziś mogą być pewne kościoły lub zgromadzenia ( zbory), które wybiorą przestrzeganie rad Pawła.  Mają one do 

tego prawo, ale zastanawiamy się, jak wiele duchowo prowadzonych kobiet byłoby częścią tych stowarzyszeń.   I wierzymy, 

że takie stowarzyszenia na pewno nie stracą na ogromnej dobroci duchowej kobiet, jaką mogą one wnieść do stołu.  Mogą 

być również kościoły i zgromadzenia ( zbory), które wybierają bardziej luźne, wolne stosowanie, takie jak Świadkowie 

Jehowy. Nie tylko pozwalają kobietom mówić w zborze, ale również kobiety mogą "rozmawiać" na podium, tak długo, jak są 

one w pozycji siedzącej lub noszą nakrycie głowy.   Są też kościoły, które umożliwiają pełną i całkowitą równość w 

usługiwaniu kobiet służących, jako współpracowniczki duszpasterzy lub pastorów.   W naszej opinii wierzymy, że Jezus 

byłby bardzo zadowolony, a nawet pod wrażeniem, pod warunkiem promowania prostych i otwartych nauk.  

 

      

Bez względu na przepisy administracyjne, które obecnie szerzone są w twoim zborze lub kościele, ruchy w 

kierunku chrześcijańskiej wolności, dojrzałości religijnej i duchowej równości powinny być w toku.   Zbyt wiele czasu minęło 

w ignorancji, zatajaniu i samozadowoleniu.   

 

     Gdy człowiek stawia sobie za cel osiągnięcie wyższej wiedzy, radząc sobie z życiowymi problemami i złożonością 

duchowego zrozumienia, powinien pamiętać, że taka wiedza i zrozumienie są dostarczane przez życiowe doświadczenia 

jednostki. Tak to jest napisane i jak to się mówi wynika bezpośrednio z punktu widzenia danej osoby, dlatego jest 

omylny.  Z tego powodu Jezus nie uczynił zasad dla religijnego zrozumienia i duchowego życia.   Ale przez obserwacje 

życia on nas prowadzi, jako "droga, prawda i życie" (Jana 14:6), wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzać, to, co 

rozumiemy o osobie Mistrza i jego nauczaniu. Wtedy w praktycznym życiu stosujemy ze zrozumieniem te nauki, jako wzór 

doskonałości, który staramy się naśladować.  

 

     Odpowiednio, wszyscy powinni szanować pisma naszego brata Pawła, i wszystkich pisarzy biblijnych, także 

powinniśmy starać się naśladować Jezusa, Jego życie i służbę.  A gdzie są rozbieżności, wyimaginowane lub rzeczywiste, 

powinniśmy stanąć po stronie Chrystusa. 

 

     Tak często musi być poruszani do religijnego i duchowego myślenia, aby przejść do nowej generacji królestwa.    I 

czy próba rozwoju będzie przyjęta lub ustnie odrzucona, to tak ma być zrobione.   Być może te artykuły o duchowej 

równości kobiet to rodzaj agitacji, która jest wymagana w tym czasie, abyśmy poszli do przodu.   Jeśli tak, to radośnie obok 

Chrystusa i wolności, jaką on promował, pozwólmy, aby wszystkie inne sprawy gdzie mogą upadły.  Niezależnie od tego, w 

jaki sposób inni oddają cześć, Ci, którzy wielbią w duchu i w prawdzie muszą żyć na wyższym poziomie Prawa Bożego, 

jako uosobienie samego Jezusa Chrystusa. 

 

     Czekamy na Twoje komentarze. 

 

    "Elaia Luchnia" 
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