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Grunner til å svare nei

• Kommet for å bli

• Representerer en positiv ansvarliggjøring og 

integrering av kvinner

• Vi vil ikke være nei-mennesker

• Men . . .



Et økumenisk problem

• Det er bare deler av den protestantiske 

kristenheten som ordinerer kvinner

• Naivt å tro at det er et problem som vil gå 

over

• En kristen plikt å arbeide for kirkelig enhet, 

og i hvert fall ikke øke splittelsen



Et symptom på folkekirkens 

identitetsproblem

• Begrepet folkekirke

• Et politisk program: Folk = kirke

– Burde ikke demokrati tvert imot forutsette 

kirkelig frihet?

• Kravet om kvinnelige prester kommer fra 

folket, ikke fra kirken

• Innført i DNK ved Stortingsvedtak i 1938 

og 1955



Problemet med de teologiske 

nyheter

• Vincent av Lerinums prinsipp: 

– Ubique, semper, ab omnibus

• Ligger til grunn for utformingen av CA

– Del 2 avviser nyhetene

• Bare brød, forbud mot presteekteskap, misbruk av 

messen, skriftemålsplikt, fasteregler, munkeløfter, 

biskopenes verdslige makt

• Hører ordinasjon av kvinner hjemme her?



Mann og kvinne i NT

• Embetstekstene 1 Kor 14 og 1 Tim 2

• Forholdet mellom mann og kvinne: Ef 5

– Kristus : menigheten = Mannen : kvinnen (v. 31-
32)

– Ikke en maktrelasjon, men en tjenesterelasjon (v. 
25)

• Sendelsestekstene: Faderen → Sønnen → 
apostlene

– Joh 20,21

– Her er det en kjønnsdimensjon (jf. Matt 28,7)



Samtidskonteksten som problem

• Den gnostiske avkjønning

• Biologi som springbrett for frigjøring

• Feminismens og den homofile frigjøringens 

tvetydighet

• Det bibelske alternativ: Biologi og kjønn 

som utgangspunkt for takknemlig undring



Forholdet mellom form og 

innhold

• Et abstrakt trosinnhold hvor form er et 

adiaforon?

– Arven fra Zwingli

• En praksis som formidler Guds nærvær i 

kraft av Guds løfter?

– Et apostolisk skille mellom kontekst og 

identitet



Den krevende utfordringen

• Å framstille den ulike utforming av menns 

og kvinners tjeneste som frigjørende

evangelium

• Ikke undertrykkende maktrelasjoner

• Men en positiv visjon for mann/kvinne-

relasjonen som en relasjon mellom ulike, 

men likeverdige mennesker

• Ekteskapet som modell



Nøyaktig hvor skal linjen 

trekkes?

• Det viktige med det spørsmålet er at det 

stilles

• Ikke at det overalt får identiske svar

• Det prinsipielle problemet er at spørsmålet 

undertrykkes


