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KVINNER I PAULUSBREVENE

Finn bibeltekstene i Bibelen og les dem høyt i gruppa:
Rom 16,1 -7
1 Kor 11 ,4-5
1 Kor 14,33-35

Samtale i gruppa
Hvilke roller forstår du det som at kvinnene har i den første teksten? (Hva er en diakon? Hva slags
roller har de andre? Menighetsledere, misjonærer, vertskap, martyrer?)
Hvilke begrensninger pålegger den andre og tredje teksten disse kvinnene?

Les videre i gruppa
I antikken var det relativt vanlig å skrive bøker og tekster under navnet til kjente historiske/bibelske
figurer. Dette var for å gi ekstra tyngde til budskapet man ville få frem. Det er akademisk konsensus
(enighet) blant bibelforskere om at ikke alle brevene vi kjenner som Paulus-brev er skrevet av Paulus selv.
Brevet til Korint er regnet som et av brevene Paulus skrev selv. Men avsnittet om at kvinnene skal tie, er
antagelig skrevet inn av en senere forfatter. Dette understøttes av at avsnittet er skrevet inn på forskjellige
plasser i brevet i de tidligste håndskrevne kopiene vi har.

Samtale i gruppa
Hvorfor har disse tekstene så forskjellige kvinnesyn? Tror dere at de kan være skrevet av samme
forfatter?
Hvis ikke alle brevene er skrevet av Paulus, hva gjør det med hvordan du oppfatter teksten? Gjør
det noe med hva du tenker om Paulus som teolog?

Les videre i gruppa
Paulus-brevene er skrevet som leilighetsbrev, det vil si at Paulus skriver de som respons på noe som har
skjedd i menigheten, eller for å oppnå noe.
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Samtale i gruppa
Kan dere se for dere noen situasjoner som førte til at den senere forfatteren ønsket å begrense
kvinnenes rolle i menigheten? Hva kan ha skjedd i mellomtiden? (Hvilken rolle hadde kvinnene i
det romerske samfunnet som omga dem? Hvordan ville det ta seg ut om en liten religiøs sekt «ikke
hadde kontroll over kvinnene sine»?)

Hvis du er aktiv eller går på gudstjenester i en menighet: Hvilke roller har kvinner i menigheten du
tilhører? Er det forskjell på hvilke oppgaver kvinnelige og mannlige frivillige påtar seg?

Er menigheten din opptatt av at det er mangfold blant de som feirer gudstjeneste? (Alder,
kjønnsuttrykk, etnisitet, funksjonsnivå?) Bør menigheter gjøre noe for å ha mangfold blant de som
feirer gudstjeneste, og i så fall, hva?

Paulus' brev ti l romerne 16,1-79
Paulus' første brev ti l korinterne 11,4-5

Paulus' første brev ti l korinterne 14,33-35
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