Paulus satte pris på kvinders medarbejde
(uddr fra Jakob Hertach i Kipa 22.5.09)
Hvilket forhold havde Paulus til kvinderne? Var han kvindefjende, der bød dem at tie i
menigheden? Har han nægtet dem overtagelsen af embeder i det patriarkalske samfund?
Paulus var integreret i tidens samfundsorden; det skal der tages højde for, når man læser hans
tekster. Desuden fandtes der omkring år 200 e.Kr. to Paulusbilleder, der konkurrerer med
hinanden. Det ene finder vi i de Paulusbreve, der senere er blevet kanoniske; det andet i de
senere såkaldt apokryfe ”Paulusakter”.
”Paulusakternes” forfatter forsvarede kvindernes aktive deltagelse i forkyndelsen og modsatte
sig de dominerede kulturelle værdier, frem for alt vedr. kønnenes rollefordeling. I pastoralbrevene,
der ikke blev skrevet af Paulus selv, forsøges det at bringe tidens kirke i samklang med de
konservative værdier, med en biskop i spidsen. Lydighed hos kvinder, børn og slaver anses for
kristne dyder, tavshed og kærlighed til mand og børn som kvindens højeste pryd.
Hvad er det for nogle kvinder, der forekommer i de ægte Paulusbreve? I sin hilsen i
Romerbrevets kap. 16 nævner Paulus forskellige kvinder og mænd, der er aktive i
missionsarbejdet. Her nævnes Føbe. Hun påtog sig den vanskelige opgave at bringe brevet til
Rom, hun bakkede Paulus op som ’diakonos’ (udsending eller leder) og forberedte hans Spanienmission. Hun havde markeret sig som beskytter for Paulus. – Så nævnes Priska, altid nævnt før
sin mand Akvila, det var ikke gængs dengang. Hun havde i årevis ledet en menighed og indtog en
nøglefunktion ved udbredelsen af troen. – Junia (eller Julia) værdsættes af Paulus som anerkendt
apostel, fordi hun sammen med ham selv og sin partner var i fængsel, allerede inden Paulus
forkyndte Kristi budskab. – Priska og Junia var gifte, Føbe sandsynligvis ugift. – Det var Lydia, der
modtog Paulus hjemme hos sig i Filippi, dvs. i den første kristne husmenighed. Hun var den første
europæiske leder af en menighed.
Kvindespørgsmålet er stadigvæk aktuelt i kirken. Aktuel er også mange kvinders aktive
indsats i sognene. Paulus satte i hvert fald pris på deres medarbejde.
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