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Sofiologinė Švč. Trejybės asmenų samprata
Elisabeth A. Johnson feministinėje teologijoje
Kalbėjimas apie moteriškumą, esantį Dieve, ar netgi apie Dievo moteriškumą kilo visai neseniai kaip moterų teologijos reakcija į amžius trukusį vyrų ir vyriškos teologijos dominavimą krikščionybėje. Iš tiesų daugelyje kalbų Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra vyriškosios giminės žodžiai. Hebrajų ir lietuvių kalbos, nusakančios „DvaTJʇiNPUFSJÝLʇKBHJNJOF ZSBSFUPTJÝJNUZT"SUBJOʐSBĕMPMPHJOJTLMBVTJNBT OFUVSJOUJTOJFLPCFOESPTVUFPMPHJOJV
TWBSTUZNVBQJF%JFWPQSJHJNUʛ ÀJBNFTUSBJQTOZKFBQUBSJBNBTBNFSJLJFUʐTUFPMPHʐT&MJTBCFUI"+PIOTPOQPäJʷSJTʛ
kalbą apie Dievą. Analizuojant autorės veikalus keliamas klausimas – kiek katalikų teologijai yra vertingos feministinės teologijos įžvalgos ir kiek jos dera su tradiciniu Bažnyčios mokymu apie Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią.
%JTDVTTJPOBCPVUGFNJOJOJUZJO(PE PSFWFOUIFRVFTUJPOPG(PETGFNJOJOJUZIBTSFDFOUMZDPNFBTBSFBDUJPO
of feminist theology to the domination of men and masculine theology in Christianity. Actually, in many lanHVBHFT(PE 'BUIFS 4POBOE)PMZ4QJSJUBSFUIFXPSETPGNBTDVMJOFHFOEFS"GFNJOJOFHFOEFSGPSi4QJSJUwJO
)FCSFXBOE-JUIVBOJBOJTBSBSFFYDFQUJPO*TJUKVTUBQIJMPMPHJDBMRVFTUJPOXIJDIIBTOPUIJOHJODPNNPOXJUI
UIFPMPHJDBMDPOTJEFSBUJPOBCPVUUIFOBUVSFPG(PE *OUIJTBSUJDMFUIFQPTJUJPOPG"NFSJDBOUIFPMPHJBO&MJTBCFUI"+PIOTPOBCPVU(PE-BOHVBHFJTEJTDVTTFEćSPVHIUIFBOBMZTJTPGUIFUFYUTBCPVU(PE $ISJTUBOE)PMZ
4QJSJUUIFFWBMVBUJPOPGGFNJOJTUUIFPMPHZBOEJUTDPNQBUJCJMJUZXJUIUSBEJUJPOBMUFBDIJOHBCPVU'BUIFS 4POBOE
Holy Spirit is presented.

Įvadas
Kalbėjimas apie moteriškumą, esantį Dieve, ar netgi apie Dievo moteriškumą kilo visai
neseniai kaip moterų teologijos reakcija į amžius trukusį vyrų ir vyriškos teologijos dominavimą krikščionybėje. Iš tiesų daugelyje kalbų Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra
WZSJÝLPTJPTHJNJOʐTäPEäJBJ)FCSBKʸJSMJFUVWJʸLBMCPT OVTBLBOʊJPTv%WBTJʇiNPUFSJÝLʇKB
gimine, yra retos išimtys. Ar tai nėra filologinis klausimas, neturintis nieko bendro su tePMPHJOJVTWBSTUZNVBQJF%JFWPQSJHJNUʛ /FUKFJCʷUʸMJOLTUBNBBUTBLZUJ LBEUBJQ WJTUJFL
reikėtų paisyti fakto, kad dauguma katalikių feminisčių teologių taip nemano. Todėl verta
užduoti klausimą – kokiu pagrindu egzistuoja vadinamoji feministinė hermeneutika ir
kiek reikšmingos katalikų teologijai jos įžvalgos.
'FNJOJ[NBTBUTJSBEPLBJQTPDJBMJOʐUFPSJKBCFJQPMJUJOJTKVEʐKJNBTVäNPUFSʸUFJTFTJS
galimybę vienodai reikštis socialiniame gyvenime drauge su vyrais. Dauguma feminisčių
ypač rūpinasi vyrų ir moterų nelygybe, o daugelis mano, kad žmonių skirstymas pagal lytį
apskritai yra diskriminuojantis. Egzistuojantis jau daugiau nei amžių ir patyręs ne vieną
transformaciją judėjimas turėjo milžinišką įtaką pasaulio socialinei ir kultūrinei sanklo-
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dai. Idėja, kad lyčių socialiniai vaidmenys gali keistis, yra ne tik idėja, bet sėkmingai daugelyje šalių įgyvendinama programa.
Toks judėjimas negalėjo neturėti poveikio tokiai svarbiai gyvenimo sferai kaip religija.
Būdinga, kad į religiją beveik iš marksistinių pozicijų buvo žiūrima kaip į įrankį socialiai
EJTLSJNJOVPUJNPUFSJTQBUSJBSDIBMJOʐKFWJTVPNFOʐKF'FNJOJTUJOʐUFPMPHJKBBUTJSBEPCFWFJL
kartu su išlaisvinimo teologija, todėl tai, ką Tikėjimo mokslo kongregacija kritikavo šiame
Lotynų Amerikos teologiniame judėjime, galima iš dalies priskirti ir feministinei teoloHJKBJ'FNJOJTUJOʐUFPMPHJKBQJSNJBVTJBHJNʐMBCJBVFNBODJQVPUʸNPUFSʸQSPUFTUBOUJÝLPTF
denominacijose, bet nuo XX a. septintojo dešimtmečio jau galima kalbėti ir apie katalikiškąją feministinę teologiją.
'FNJOJTUJOʐ UFPMPHJKB TLJSJBTJ TBWP SBEJLBMVNV JS ZSB MBCBJ OFWJFOBMZUʐ &MJTBbeth A. Johnson – seselę juozapietę iš Jungtinių Amerikos Valstijų – galima laikyti nuosaikaus feminizmo atstove. Ji nesistengia atmesti krikščioniškosios tradicijos iš esmės, bet
siekia iš naujo peržvelgti ją moterišku požiūriu. Be to, E. A. Johnson nėra visiškai svetima
ir Lietuvai. Lankėsi čia keletą kartų ir skaitė viešas paskaitas, yra žinoma kaip garsiausia
QSFMBUP"OUBOP3VCÝJPNPLJOʐ4BWPGVOEBNFOUBMBVTWFJLBMPv5B ,VSJ:SBiQSBUBSNʐKFKJ
dėkoja prelatui už pastabas skaitant knygos rankraštį, už padrąsinimą ir palaikymą.
Tyrimo objektas: kalbėjimas apie Dievą E. A. Johnson feministinės teologijos požiūriu.
Tyrimo tikslas: atsakyti į klausimus – kiek katalikų teologijai yra vertingos feministinės teologijos įžvalgos ir kiek jos dera su tradiciniu Bažnyčios mokymu apie Tėvą, Sūnų
ir Šventąją Dvasią.
Tyrimo uždaviniai: aptarti ir išanalizuoti mintis, išsakytas būtent šios autorės teksUVPTFQSJTUBUZUJBVUPSʐTUFLTUVTBQJF,SJTUʸJSÀWFOUʇKʇ%WBTJʇ LVSJFZSBQBTJSPEʒMJFUVWJÝLPKFTQBVEPKFQBUFJLUJBVUPSʐTQPäJʷSJʸWFSUJOJNʇJSLSJUJLʇ
Tyrimo hipotezė: kalbos apie Dievą gramatika yra teologiškai reikšminga.
Tyrimo metodai: tekstų analizė, kalbos analizė, hermeneutika, dekonstrukcija.

Feministinė teologija ir jos metodas
)7PSHSJNMFSJTTBWPv/BVKBKBNFUFPMPHJKPTäPEZOFiTLJSJBOFEJEFMʛTUSBJQTOFMʛGFNJOJTUJOFJ
teologijai aptarti. Be kita ko, jis rašo: „Feministinė teologija, nauja, iš vyro pozicijos vargiai
adekvačiai apibūdinama teologijos pakraipa, prasidėjusi XX a. tarptautiniais proveržiais,
metodiškai skiriasi nuo patriarchalinės vyrų teologijos ir nuo pat pradžių kėlė labai plačias užduotis. Žvelgiant apskritai, joje teologiškai aptariama moterų tikėjimo bei gyvenimo patirtis, tačiau ji neprijungiama it paprastas priedas prie patriarchalinės teologijos, bet
skatina teologiją suprasti naujaip. Ji eina petys į petį su moterų tyrimais ir reiškiasi visose
teologijos disciplinose, daugiausia dėmesio skirdama mokymui apie Dievą, feministinei
egzegezei (teigiamai įvertintai Popiežiškosios Biblijos komisijos 1993 m.), antropologijai
ir etikai (įskaitant ekologiją), taip pat ekleziologijai, kiek ji susijusi su reformų Bažnyčios
WJEVKFQSPHSBNB5JLTMBToOBVKBJQTVGPSNVMVPUJWJTʇUJLʐKJNPNPLZNʇi1
Žodyne minimame Popiežiškosios Biblijos komisijos dokumente „Biblijos aiškinimas
#BäOZʊJPKFiTLJSJBNPTUSZTQBHSJOEJOʐTGFNJOJTUJOʐTCJCMJOʐTIFSNFOFVUJLPTGPSNPTSB-
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dikalioji, neoortodoksinė ir kritinė. Pagal dokumentą: „Radikalioji forma visiškai atmeta
Biblijos autoritetą teigdama, kad ji buvusi sukurta vyrų, siekusių garantuoti vyro dominavimą moters atžvilgiu (androcentrizmas). Neoortodoksinė forma laiko Bibliją pranašinga
JSOBVEJOHBLOZHBUJFL LJFLKJQBMBJLPFOHJBNʸKʸ UBJHJJSNPUFSʸ QVTʒUPLJBPSJFOUBDJKB
UBJLPNBLBJQvLBOPOBTLBOPOFi JÝSZÝLJOBOUWJTLʇ LBTUBSOBVKBNPUFSʸJSKʸUFJTJʸJÝMBJTvinimui. Kritinė forma taiko subtilią metodologiją ir stengiasi iš naujo atrasti krikščionių
moterų vietą bei vaidmenį Jėzaus sąjūdyje bei Pauliaus bendruomenėse. Anais laikais turėjęs vyrauti egalitarizmas. Tačiau tokia padėtis buvo iš dalies uždangstyta Naujojo Testamento raštuose, o vėliau, pamažu įsigalėjus patriarchališkumui ir androcentrizmui, ir
WJTJÝLBJi2
'FNJOJTUJOʐFH[FHF[ʐ LVSJQSJTLJSJBNBQSJFLPOUFLTUJOJʸQSBFJʊJʸ ZSBHJSJBNBVäNʐginimą naujai perskaityti Senąjį ir Naująjį testamentus: „Kalbant apie Senąjį Testamentą,
pastebėtina, jog daugeliu tyrimų stengtasi geriau suprasti Dievo vaizdinį. Biblijos Dievas
nėra patriarchalinės mąstysenos projekcija. Jis yra Tėvas, tačiau sykiu švelnumo ir motinišLPT NFJMʐT %JFWBTi3 Kalbėdama apie feministinės teologijos indėlį į Naujojo Testamento
egzegezę Popiežiškoji Biblijos komisija kaip teigiamą mini moterų vaidmens iškėlimą Jėzaus
mokinių bendruomenėje, bet nieko nemini apie feministinę Kristaus, Šventosios Dvasios
interpretaciją. Tiesa, feministinė teologija yra įspėjama dėl galimo tendencingumo ir argumentavimo ex silentio, norint pagrįsti savas idėjas, nors joms nėra tinkamo pamato.4
"QUBSEBNBTʛWBJSJBTLSJTUPMPHJOFTQSJFJUJTTBWPLOZHPKFv0KʷTLVPNBOFMBJLPUF iKʐ[VJUʸUFPMPHBT+BDRVFTBT%VQVJTQSJTLJSJBGFNJOJTUJOʒLSJTUPMPHJKʇQSJFJÝMBJTWJOJNPUFPMPHJKPT
Tačiau ir jis pamini tik keletą feministinės prieities bruožų, kaip traktuojamas Jėzus ir jo
judėjimas: „Jėzaus vyriškumas neretai yra interpretuojamas kaip vienintelis būdas, kuriuo
tariamai vyriškasis Dievas galėjo apsireikšti. Iš to kilęs teiginys, jog tikrai reprezentuoti
Jėzų gali tik vyrai. Tačiau Senajame Testamente sutinkamos moteriškos metaforos, kurios
kartu su vyriškomis yra taikomos Dievui. O interpretuodama patį Jėzų Naujojo Testamento kristologija išplėtojo, ypač Jono ir Pauliaus dėka, Išminties (Sophia) kristologiją, kuri
atskleidžia, jog dieviškoji Jėzaus tapatybė gali būti išpažįstama nebūtinai pagal androcenUSJOʒQBSBEJHNʇi5+BDRVFTBT%VQVJTQBCSʐäJB LBEGFNJOJTUJOʐJÝTJMBJTWJOJNPLSJTUPMPHJKB
atranda Jėzų kaip moterų išlaisvintoją, bet neišplėtoja, kaip būtent Kristų interpretuoja
teologinio feminizmo atstovės.
%BSWJFOBTUFLTUBT QSJFJOBNBTMJFUVWJʸLBMCB ZSBv1SJ[NʐTiäVSOBMFQBTJSPEʒT)PMHFSJP-BIBZOFPUFLTUBTv'FNJOJTUJOʐUFPMPHJKBi4LJSUJOHBJOFJLBUBMJLʸBVUPSJBJ USBLUVPKBOtys feministinę teologiją su džentelmenišku diskretiškumu, šis protestantų publicistas yra
nusiteikęs kur kas skeptiškiau: „Mokyme apie Dievą feministės teologės atsigręžia prieš
suverenaus, transcendentinio, visagalio ir laisvo Dievo įvaizdį. Jų Dievo paveikslas yra
WFJLJBVNPOJTUJOJTJSQMBUVToQSJFÝJOHBJEVBMJBNvWZSJÝLPi%JFWPʛWBJ[EäJVJ LVSWJTVPNFU
pabrėžiamas tik skirtumas tarp Dievo ir jo kūrinio, gamtos ir dvasios, sielos ir kūno, gero
ir blogo, transcendencijos ir imanencijos, vyriško ir moteriško.
Kristologijoje inkarnuoto Jėzaus vyriškumas jokiu būdu nepriimamas kaip esminis ir
nelyginamas su jo priklausymu tautai arba profesijai. Jėzus traktuojamas kaip naujo žmogaus pavyzdys, savyje pavyzdingai integravęs moteriškąją ir vyriškąją dalis. Radikalios atstovės Jėzuje netgi įžiūri pirmąjį androgininį žmogų. Mokyme apie nuodėmes feministės
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teologės tradicinį paveikslą apverčia aukštyn kojom: nuodėmė yra ne išdidumas ir egoizNBT QFSEʐUBTQBTJUJLʐKJNBTTBWJNJ CFUJÝEJEVNPJSQBTJUJLʐKJNPTUPLBi6
5BNFQBʊJBNFv1SJ[NʐTiOVNFSZKFQBUFJLJBNBTJSLVSLBTTVCUJMFTOJTBOHMJLPOʸUFPMPHP+PIOP4UPUUPUFLTUBTv.PUFSZT WZSBJJS%JFWBTi/PSTBVUPSJVT JOUFSQSFUVPEBNBT1SBdžios knygos pasakojimą apie sukūrimą, kalba daugiausia apie krikščioniškąją antropologiją, taip pat mini vieną ir Dievo teologijai esmingą temą – žmogaus ir žmonos sukūrimą
QBHBM%JFWPQBWFJLTMʇJSQBOBÝVNʇv/VPQBUQSBEäJʸäNPHVTCVWPvWZSBTJSNPUFSJTi JS
vyrai bei moterys vienodai gavo dievišką atvaizdą ir valdžią žemėje. Tekste nėra nė užuominos, kad kurios nors lyties atstovas būtų buvęs panašesnis į Dievą arba atsakingesnis
už žemę negu kitas. Ne. Jų panašumas į Dievą ir teisė į šią žemę (nors tai artimai susiję,
nereikėtų šių dviejų dalykų painioti) iš pat pradžių buvo suteikta kiekvienam po lygiai, nes
BCJMZUZTCVWPWJFOPEBJTVLVSUPT%JFWPJSQBOBÝJPTʛ%JFWʇi7
Žinoma, tradicinė krikščioniškoji antropologija teigia, kad žmogaus, vyro ir moters,
TVLʷSJNBTvQBHBM%JFWPQBWFJLTMʇJSQBOBÝVNʇiOFUVSJOJFLPCFOESPTVMZUJÝLVNVJSLBE
tai nesudaro jokių prielaidų ieškoti Dieve kokio nors androginiškumo. Kalbėjimas apie
Dievą nuo scholastinės teologijos laikų yra suvokiamas kaip kalbėjimas analogine kalba
via afirmationis, išaukštinimo via eminentiae ar neigiančiąja via negationis kalba ir žmogiškos sąvokos Dievui yra taikytinos suvokiant mūsų kalbos ribotumą ir Dievo tikrovės
LJUPOJÝLVNʇ,'SJFMJOHTEPSGBTUFJHJBv,SJLÝʊJPOJʸ%JFWPOFʛNBOPNBTVWPLUJNʇTUBOU
logiška priežasties-pasekmės ryšio grandine. Kaip liudija Senasis ir Naujasis Testamentai,
+JTBQTJSFJÝLJB +ʛSFJLJBBTNFOJÝLBJTVTJUJLUJ QBUJSUJi8
,BSMBT3BIOFSJT LBMCʐEBNBTBQJFv5SVNQʇäPEʛo%JFWBTi UBJQQBUWJTʸQJSNBOVSPEP
paslapties matmenį: „Paslaptis yra vienintelis tikras ir savaime suprantamas dalykas. Ji sukelia judėjimą, apieškantį paaiškinamumo lauką, tačiau šis judėjimas – vadinamas mokslu
oOFJÝTFNJBQBTMBQUJFTJSKPTOFBQEPSPKBUJFTJPHKJNVNTBVHB EJEʐKBOUNʷTʸäJOPKJNVJ
5PEʐMÝJUPLJVCʷEVBQJF%JFWʇOFHBMJNBLBMCʐUJvUJLTMJBJi ʛUSBVLJBOUKʛʛGPSNVMʒ OFTOʐSB
tokios koordinačių sistemos, kurioje būtų galima nustatyti jo vietą. Apie jį galima šnekėti
tik mikčiojant, tik labai netiesiogiai. Tačiau tai, kad apie jį negalima tvirtai kalbėti, nereišLJB KPHWFSʊJBVUVSʐUVNFOVUJMUJ+VLKJTZSBNʷTʸFH[JTUFODJKPTWJEVKFi9
Tačiau jei K. Rahneriui patirtis liudija apie Dievą kaip Tėvą, feministinė teologija, taip
pat remdamasi patirtimi ir ja pagrįsta Šventojo Rašto egzegeze, yra linkusi atpažinti Dieve
Motiną. Kalbėdama apie tai, kas yra feministinė teologija ir koks jos metodas, E. A. Johnson teigia: „Krikščioniškąja feministine teologija aš suprantu tokį Dievo ir visų dalykų
Dievo šviesoje apmąstymą, kuris sąmoningai yra siejamas su moterų pasauliu, tiesiogiai
iškeliant tikrą jo žmogiškumą ir atmetant bet kokį seksizmą, kylantį iš visagalės neteisingų
TBOUZLJʸQBSBEJHNPTi10
'FNJOJTUJOʐUFPMPHJKBUFJHJBNPUFSʸUFJTʒUVSʐUJTBWJUʇUJLʐKJNPEBMZLʸTVQSBUJNʇ LPLʛ
turi ir vyrai. Ji siekia oponuoti tam, kad yra vadinama klasikine teologija arba klasikine
teologijos paradigma, kuri, amžiams bėgant, buvo suformuota veikiant graikų filosofijai. Šiai paradigmai E. A. Johnson priskiria tokias sampratas kaip kalbėjimą apie Dievą
kaip apie Aukščiausiąją Būtį, kalbėjimą apie dieviškuosius atributus, visą trinitarinę Dievo
sampratą. E. A. Johnson teigimu, „feministinė perspektyva, gerbianti moterų žmogiškumą
kaip Imago Dei TVWPLJBÝJʇLMBTJLJOʒUSBEJDJKʇLBJQFTNJOHBJEWJQSBTNJÝLʇi11, nes pastaroji
OFBUJUJOLBUP LBJQKBVʊJBJSTVWPLJBNPUFSJT'FNJOJTUJOʐUFPMPHJKBOFBUNFUBWJTJÝLBJUSBEJ-
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cinių traktatų apie Dvasią, Įsikūnijimą, Sukūrimą, Trejybę ar Vieną Dievą, bet suvokia tai
kaip iššūkį viską apmąstyti nauju požiūriu.
'FNJOJTUJOʒIFSNFOFVUJLʇHBMJNBBQJCʷEJOUJLFMJBJTBTQFLUBJTWJFOBWFSUVT UBJZSBUSBdicinės kalbos apie Dievą kritika, drauge tai mėginimas pažvelgti į tradicines temas moUFSJÝLVäWJMHTOJV%BSWJFOBTTWBSCVTBTQFLUBToUBJHSʛäJNBTOVPvTFLTJTUJOJʸiUFPMPHJOJʸ
konstruktų prie biblinių šaltinių ir šventraštinės kalbos. Tiesa, visuomet raktas Biblijos
tekstų interpretacijai yra socialinė moterų emancipacijos patirtis12.
Kaip feministinės teologijos programą suformulavo E. A. Johnson mokytoja ir pirmtakė Rosemary Radford Ruether, „dieviškumas yra tikroji dalykų prigimtis, autentiška
BUQJSLJNPäJOJBJSBUQJSLUPTJPTCFOESVPNFOʐTNJTJKBi13. Jos nuomone, šiuolaikinėje krikščionybėje niekas nekelia tokių stiprių jausmų kaip išskirtinai vyriškas Dievo įvaizdis.
Todėl vietoje Teo-logijos ji siūlo Tea-logija, kurioje atsiranda tokios neįprastos tradicinei
kalbėsenai apie Dievą kategorijos kaip Dievo-Motinos, pagimdžiusios ir palaikančios pasaulį, įvaizdis14.
Pagal R. R. Ruether, Dievo kalba niekada neturi būti suvokiama pažodiškai. Todėl
tokia svarbi hermeneutika. Dievo kalba yra esmiškai susijusi su pasauliu ir žmogiškąja
patirtimi, kuri kyla iš pasaulio, tai yra ji visuomet veikiama istorinio ir kultūrinio konteksto. Kitaip sakant, kalba apie Dievą nusako daugiau santykius nei definicijas. Kadangi
Dievo-kalba niekuomet nėra pažodinė, jos niekuomet negalima suabsoliutinti ir prilyginti
Dievui. Taip kalba pati būtų paverčiama stabu15.
Krikščioniškojo feminizmo atstovės (skirtingai nei postkrikščioniškos feministės) teigia, kad moteriškas Dievo vaizdinys nepaneigia vyriškos Dievo sampratos. Vyriški simCPMJBJ UBJQ QBU HBMJ CʷUJ QSBTNJOHJ OPSJOU TVWPLUJ %JFWʇ 1BWZ[EäJVJ  %JFWP LBJQ v5ʐWPi
suvokimas gali būti prasmingas, nes Jėzus taip mokė kreiptis į Dievą savo sekėjus. Tačiau
nors krikščioniškas Dievo kaip Tėvo suvokimas ir labai svarbus krikščionims, jis taip pat
ZSBSJCPUBT(JMFTOJT%JFWPTVWPLJNBTOFHBMJCʷUJSJCPKBNBTWJFOv5ʐWPiʛWBJ[EäJV UPEʐM
333VFUIFSQSJEFEBEBSJSv.PUJOPTiʛWBJ[Eʛ16.
Galbūt Dievui reikėtų taikyti nei vyrišką, nei moterišką kalbą, norint parodyti giminės
vardų taikymo jam adekvatumą, bet feministinė teologija ir su tuo nesutinka, nes tai neatspindėtų pilnutinio moteriškumo. Taigi E. A. Johnson ir kitos feministės teologės nuosekliai taiko moterišką Dievo-kalbą ir Senojo Testamento Dievui, ir Kristui, ir Šventajai
Dvasiai, tai eilės tvarka bus apžvelgta kituose skirsniuose.

Senojo Testamento Dievas – „Ta, Kuri Yra“
Kalbą apie Senojo Testamento Dievo sampratą feministės teologės pradeda mintimi, kad
ten nėra abstrakčių Dievo sampratų. Dievas vaizduojamas per įvaizdžius ir simbolius pasakojant istorijas. Šiose istorijose apie Dievą kalbama naratyvu, o ne abstrakčiais svarstymais. Tarp visų naratyvų reikšmingiausia laikoma istorija apie Dievo vardo atskleidimą
Mozei Išėjimo knygoje degančiame krūme: „Betgi, – Mozė sakė Dievui, – kai nueisiu pas
J[SBFMJFʊJVTJSTBLZTJVKJFNTA+ʷTʸQSPUʐWJʸ%JFWBTBUTJVOUʐNBOFQBTKVT oJSKJFNBOʒT
LMBVTA,PLTZSBKPWBSEBT oLʇBÝKJFNTQBTBLZTJV i%JFWBT.P[FJUBSʐv"ÝFTV LVSJTFTV
o*SKJTUʒTʐo5VUBJQLBMCʐTJJ[SBFMJFʊJBNTA"Ý&TVBUTJVOUʐNBOFQBTKVTi *Ý o 
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Kai Mozė gauna šį apreiškimą, šalia jo be avių nieko nėra. Nėra ir moterų. Tačiau
moterys Mozės gyvenime vaidina labai reikšmingą vaidmenį. Jei ne moteris, išgelbėjusi
Mozei gyvybę ankstesniame knygos skyriuje, jis tikrai nebūtų susitikęs su Dievu tokiu
CʷEV.P[ʐTNPUJOBQBTMʐQʐKʛQJOUJOʐKF GBSBPOPEVLUʐJÝHFMCʐKP.P[ʒ'BSBPOPNPUJOB
užaugina jį kaip šeimos narį ir akivaizdu, kad moterys ne tik gelbėjo Mozę, bet taip pat ir
BVLMʐKP%JFWBT LVSʛ.P[ʐTVUJOLBEZLVNPKF OʐSBvUPMJNBTi CFUvBSUJNBTi%JFWBT7BSdas, kurį Dievas apreiškia Mozei, daugybę kartų minimas Senajame Testamente ir tradiDJÝLBJWFSʊJBNBTLBJQv"ÝFTV LVSJTFTVi/PSTUBJWFJLTNBäPEJOʐGPSNB CFUJÝLPOUFLTUP
galima spręsti, kad tas, kuris kreipiasi, yra vyriškos giminės.17 Ar tai reiškia, kad šį vardą
SFJLJBTVWPLUJLBJQWZSJÝLʇ%JFWPNBOJGFTUBDJKʇ
E. A. Johnson teigimu, iš tiesų tas vardas reiškia ne Dievo transcendentiškumą, nesuvokiamumą, bet priešingai – begalinę Dievo prezenciją, artumą savo tautai, kaip visišką
imanentiškumą. Todėl ji siūlo perskaityti šį svarbų tekstą moteriško suvokimo požiūriu:
„Nebūdamas slegianti sunkiasvorė abstrakcija, Dievas iš tiesų yra gyvas ir artimas santyLJT CFHBMJOJTHZWZCʐTÝBMUJOJT JÝLVSJPLZMBWJTB7JTBUBÀJTEJFWJÝLPTCʷUJFTTJNCPMJT
gali sustiprinti ir ištobulinti kalbėjimą apie Dievo slėpinį. Jis taip pat gali būti išsakytas
NPUFSJÝLBNFUBGPSB LSFJQJOJV5" ,63*&4*i18
Taip pat dėl to, kad Dievas apsireiškia degančiame krūme tada, kai izraeliečiai kenčia
QSJFTQBVEʇ JS QFSTFLJPKJNVT  :)8) QBTJSPEP LBJQ HBJMFTUJOHBT  VäKBVʊJBOUJT  CFTJSʷQJnantis, ištikimas Dievas. E. A. Johnson kritikuoja abstraktaus, visagalio ir abejingo Dievo
ʛWBJ[EʛJSQSJFÝQSJFÝJOBKBN5Ʉ ,63*:3" WJTVPNFUTVLFOʊJBOʊJBJTJSOVTLSJBVTUBJTJBJT
v:SB UJFTB  LBE KVEFLSJLÝʊJPOJÝLPKFUSBEJDJKPKF%JFWBT WJTVPNFU CVWPUBT  LVSJTSʷQJOPTJ
TJFMWBSUBVKBOʊJBJTJSLFOʊJBOʊJBJTäNPOʐNJT5BʊJBVLMBTJLJOJTUFJ[NBTQSJTLJSJBLFOtėjimus tik žmogiškajai pusei ir mano, kad jie niekaip negalėtų trikdyti Dievo amžinosios
laimės būsenos, ši pažiūra yra plačiai įsigalėjusi teologinėje ir populiariojoje vartosenoje.
Būtent tokį Dievą sukarikatūrina A. Camus, sakydamas, kad Dievas yra amžinas pašalieUJT LVSJTOVPMBUPTBUTVLʒTOVHBSʇQBTBVMJPTJFMWBSUVJi19
Visiškai priešinga yra tokia Senojo Testamento samprata, kur kalbama apie Dievą varUPKBOUNPUFSJÝLVTBUSJCVUVT+JTZSBÝWFMOVT 1T *[  ,BSUBJTUBJOVTBLPNB
LBJQ:)8)CSVPäBT 1T  *Ý  %BSEBVHJBVoMJVEZEBNJ%JFWʇQSBOBÝBJ
vartoja moteriškumo ir net motiniškumo įvaizdžius: „Kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Kuo daugiau juos šaukiau, tuo labiau jie traukėsi
nuo manęs, aukodami Baalams ir degindami smilkalus stabams. Aš pats mokiau Efraimą
vaikščioti, savo rankose juos nešiojau, tačiau jie nepripažino, kad aš jais rūpinausi. Siejau
juos su savimi pajautų saitais, meilės ryšiais. Buvau jiems kaip tie, kurie glaudžia kūdikius
prie skruosto. Nusileidau ligi jų, kad juos pamaitinčiau. Aš esu Dievas, o ne žmogus! EfraiNBJ LBJQHBMJVUBWFBUNFTUJ *[SBFMJ LBJQHBMJVUBWFBQMFJTUJ /FHJHBMJVQBEBSZUJUBWFLBJQ
"ENʇBSQBTJFMHUJTVUBWJNJLBJQTV;FCPKJNBJT .BOPÝJSEJTOFMFJEäJBNBOUPQBEBSZUJ
.BOPHBJMFTUJOHVNBTUBVZSBQFSTUJQSVTi 0[ o 
Pranašas Jeremijas antrina Ozėjui, kalbėdamas apie švelnius Viešpaties jausmus: „Argi
&GSBJNBTNBOWJTEBSCSBOHVTTʷOVT NBOPOVNZMʐUBTWBJLBT +VLLBEBUJLOVPKPOVTJHSʒžiu, aš vis menu jį su ilgesiu. Manoji širdis dėl jo plaka, – tikrai aš jo pasigailėsiu (raham i
(Jer 31, 20). Izaijas lygina Dievą su motina, kuri niekaip negalėtų užmiršti savo kūdikio: „Ar
HBMJNPUFSJTVäNJSÝUJTBWPNBäZMʛ CʷUJOFÝWFMOJTBWPʛTʊJʸTʷOVJ /FUKFJHVKJJSVäNJSÝUʸ BÝ

SOFIOLOGINĖ ŠVČ. TREJYBĖS ASMENŲ SAMPRATA ELISABETH A. JOHNSON FEMINISTINĖJE TEOLOGIJOJE 59

UBWʒTOJFLBEOFVäNJSÝJVi *[ o %JFWBTUBJQQBUNPUJOJÝLBJHVPEäJB+FSV[BMʒv,BJQ
NPUJOBHVPEäJBTBWPTʷOʸ UBJQBÝQBHVPTJVKVT o+FSV[BMFCʷTJUFQBHVPTUJi *[  
Švelnumui nusakyti hebrajų kalboje vartojamas žodis rahamim – pažodžiui reiškiantis
vidurius, tai daugiskaita nuo rehem (raham ovʛTʊJPTiBSCBvHJNEBi5BJHJÝWFMOVNBT HBJlestingumas yra moteriškas. Jėzaus nuostata buvo tokia pati – jis evangelijose dažnai vaizEVPKBNBTTVKBVEJOUBT QBäPEäJVJovTVKVEJOUBJTWJEVSJBJTi 5BJQQBUUPLJFKPOBVEPKBNJ
ʛWBJ[EäJBJLBJQvNBJUJOJNBTQJFOVi vÝWFMOVNBTi vNFJMʐi vOPSBTTVCVSUJBQJFTBWF*[SBFMʛ
LBJQTBWPWBJLVTiEBWʐQSBEäJʇUPLJBNQBNBMEVNVJLBJQv,SJTUVT NʷTʸ.PUJOBi20.

Moteriškos Dievo metaforos
E. A. Johnson, kalbėdama apie kenčiantį ir užjaučiantį Dievą, cituoja Abrahamą Joshua
Heshelį parodydama, kad net po holokausto žydų mąstytojai gali kalbėti apie senatestamentinį Dievą, kuriam nesvetimas pathos. Būdamas laisvas, rūpindamasis ir siekdamas
teisingumo, Dievas užmezga santykius su pasauliu ir atsiliepia į sielvartą, džiaugsmą, pyktį bei likiminius istorijos įvykius. Nors kartais atrodo, kad Dievas apleido, kad jis tyli, bet
tai tik dar labiau padeda suprasti, kaip jis yra arti ir kenčia su tauta. 21
Dievo savęs apribojimą ir iš to kylantį kentėjimą simbolizuoja raudanti Shechina: Dievas tylėjo ne todėl, kad jis nusprendė leisti blogiui vykti, bet todėl, kad jis nori veikti ne
galia, bet per žmones, kurie klauso jo meilės ir teisingumo įsakymų. Shechina yra iš Senojo Testamento padangtės teologijos kilęs vaizdinys apie Dievo artumą arba prezenciją
Padangtės Šventų švenčiausioje. Kada Šventykla buvo sugriauta, o tauta ištremta, Shechina
keliavo į tremtį drauge su Izraeliu. Net Naujojo Testamento Apreiškimo knygoje, 12 skyriuje, krikščionių persekiojimo kontekste minima į dykumą pabėgusi moteris gali būti
suprasta kaip Dievo artumas, lydintis tautą į tremtį.22
Remdamasi Biblijos tekstais, E. A. Johnson randa ir daugiau moteriškų Dievo metaforų. Viena iš tokių metaforų, kurią iš tiesų gali suprasti tik moteris, yra gimdymas. Pranašas
Izaijas įdeda į Dievo lūpas tokius žodžius: „Ilgai tylėjau, ilgai lūkuriavau ir susilaikiau, bet
EBCBSBÝÝBVLJVLBJQHJNEZWʐ EʷTUVJSBJLʊJPKVi *[  ɇJBNFTHBMJNFNBUZUJ%JFvą, kuris stengiasi iš paskutiniųjų, kentėdamas ir prakaituodamas, kad žemėje įsivyrautų
UFJTJOHVNBT*SUBJEBSOF%JFWPvHJNEZNPiQBCBJHBoKJTMBVLJBEBSUJLFTDIBUPMPHJOʐKF
ateityje. Visoje žmonijos istorijoje žmonės dalyvauja Dieviškosios Išminties gimdymuose.
Tie, kurie drauge kenčia, drauge dalysis ir ateitimi.23
Dievas kaip moteris gimdo, kaip moteris jis uoliai siekia teisingumo, kaip moteris sielvartauja. Sielvartą autorė nurodo kaip dar vieną būdingą moterišką Dievo bruožą: „Moters santykis su tikrove ir su pasauliu yra toks, kad ji tampa labai pažeidžiama ir apleista,
LBJLFOUʐKJNBJBQMBOLPUVPT LVSJVPTKJNZMJJSLVSJBJTSʷQJOBTJi24
Šita patirtis yra tokia stipri, kad teologės feministės imasi perrašyti blogio definiciją.
Jei Vakarų teologijos istorijoje dominuojanti blogio idėja buvo susijusi su nepaklusnumu
dieviškajam įstatymui ir iš jo kylančia nuodėme, tai kai kurios feministės teigia, kad moteriai didžiausias blogis yra fenomenologinė skausmo, atsiskyrimo, bejėgiškumo būklė.
Moterys visuomet yra tos, kurios imliausios pasaulio skausmui.
Niekas taip gerai neperteikė Dievo sielvarto dėl savo tautos kaip Rachelės rauda: „Nu-
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aidėjo aimanos šauksmas Ramoje, raudojimas ir graudus verksmas! Rachelė rauda savo
WBJLʸ oKJOFTJMFJEäJBQBHVPEäJBNB OFTKʸOFCʐSBi +FS  

Dieviškosios Išminties vaizdinys
Išminties literatūroje E. A. Johnson išskiria Sofijos įvaizdį kaip Dievo moterišką įvaizdį.
Kartais ji tiesiog ir kalba apie Dievą-Sofiją kaip kuriančiąją ir palaikančiąją pasaulį dievišką galią. Pirmiausia ji minima Patarlių knygoje kaip šaukianti gatvėse, turguje, ant miesto
sienų, miesto vartuose – rodos, niekas negali išvengti jos balso: „Būkite atidūs mano įspėjimui! Štai išliesiu jums savo dvasią, atversiu jums savo žodžius. Kadangi jūs mane atmetėUF LBJÝBVLJBV OFLSFJQʐUFEʐNFTJP LBJUJFTJBVSBOLʇLBEBOHJQBOJFLJOPUFCFULPLʛNBOP
patarimą, nepaisėte jokio mano įspėjimo, aš savo ruožtu juoksiuos, kai ištiks jus nelaimė,
tyčiosiuos, kai užklups jus baimė. Kai baimė užklups jus kaip audra ir nelaimė ištiks jus
LBJQWJFTVMBTi 1BU o 
Išmintis ir hebrajų kalboje (hokmah), ir graikų kalboje (sophia) yra moteriškosios giNJOʐT'FNJOJTUJOFJ&"+PIOTPOUFPMPHJKBJUBJWJFOBTTWBSCJBVTJʸWBJ[EJOJʸ+JÝJVPWBJ[diniu naudojasi kalbėdama ir apie Dievą, ir apie Kristų, ir apie Šventąją Dvasią. Išmintis
yra ne tik žodis Senajame Testamente – tai visas literatūros žanras. Vienas iš išminties
literatūros uždavinių – pamokyti, kaip gyventi vaisingą ir turtingą gyvenimą.
E. A. Johnson biblinės teologijos mokytojas prel. Antanas Rubšys rašo: „Išmintis turi
kosminį vaidmenį visatoje. Pat 8–9 skyriai apima iškilią giesmę išminties garbei. Giesmėje išmintis yra vaizduojama kaip asmenybė glaudžioje draugystėje su Dievu Kūrime.
Sakoma, kad išmintis buvo sukurta pirmuoju Kūrimo veiksmu ir buvojo kartu su juo kaip
.FJTUSʐ<.FOJOJOLʐoIFCSBKJÝLBJAmon>i25.
Įasmeninta Išmintis kalba: „Aš ten buvau, kada jis dėjo dangaus skliautą į vietą, kai
KJTOVCSʐäʐSBUʇBOUCFEVHOʐTQBWJSÝJBVTLBEBKJTUWJSUJOPBVLÝUBJEBOHBVTTLMJBVUʇ LBJKJT
ʛSFOHʐCFEVHOʐTÝBMUJOJVTLBEBKJTQBTLZSʐKʷSBJSJCBT LBEKPTWBOEFOZTOJFLBEOFQFSäFOHtų jo įsakymo, kai jis nustatė žemės pamatus. Tuomet aš buvau su juo kaip jo Patikėtinė.
Kasdien buvau jo džiaugsmas, visad prieš jį džiūgaudama, džiūgaudama jo gyvenaNBNFQBTBVMZKF SBTEBNBEäJBVHTNPäNPOJKPKFi 1BU o 1BäZNʐUJOB LBE*ÝNJOties personifikacija nebuvo Izraelio tikėjimo gelmėse kilusi samprata, bet ja jie dalijosi su
kaimyninėmis tautomis. Būtent egiptiečių išminties deivė Maat, viena autoritetingiausių
egiptiečių mitologijos deivių, veikiausiai ir paskatino hebrajišką Senojo Testamento raštiją
TVTJLVSUJUPLʛʛWBJ[Eʛ&HJQUJFʊJʸLBMCBäPEJTvNBBUiSFJÝLJBTVEʐUJOHʇWBJ[EJOJʸWJTVNʇ 
į kurią įeina tiesa ir teisingumas, teisinė tvarka, etinės normos ir dieviškieji įstatymai,
kuriuos lemia gamtoje, dievų pasaulyje ir žmonių visuomenėje galiojančios imanentinės
taisyklės bei dėsniai.26 Aštuntame Patarlių knygos skyriuje aiškiai matomi egiptietiškosios
deivės bruožai. Kaip ir Maat, Hokhma vaikšto teisumo keliais ir vykdo teisingumą. Išmintis taip pat turi ir deivės Izidės – gyvybės teikėjos ir kūrinijos saugotojos bei palaikytojos
– bruožų27. Egiptietiškoji, taip pat ir senatestamentinė išminties samprata, buvo artima
tam, kas graikų filosofijoje buvo nusakoma kategorijomis sophia ar logos.
Todėl ir vėlesnės Septuagintos knygos – Siracido ir Išminties – labai daug dėmesio skiria kosminei Išminties reikšmei. Siracido knygoje Išmintis lyginama su Alsavimu iš Dievo
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burnos: „Išėjau iš Aukščiausiojo burnos ir tarsi migla apdengiau žemę. Gyvenau dangaus
aukštybėse, ir mano sostas buvo debesies stulpe. Apėjau dangaus skliautą pati viena ir
JÝWBJLÝʊJPKBVCFEVHOʐTHFMNFTi 4JS o 5BʊJBV4JSBDJEBT*ÝNJOUʛTJFKBTV%JFWPCVWJmu Izraelyje ir šventykloje28. Taip Išmintis priartėja prie Ruah ir Shechina sampratos.
Išminties knygoje jau matoma Išmintis, kuri beveik tapatinama su pačiu Dievu:
+VLKJZSB%JFWPHBMZCʐTBMTBWJNBTJSUZSBT7JTBHBMJPÝMPWʐTJÝTJMJFKJNBTVäUBUOJFkas, kas sutepta, į ją neįeina. Juk ji yra amžinosios šviesos atspindys, kuriamosios
Dievo galybės veidrodis be dėmės ir jo gerumo paveikslas. Nors ji viena, bet gali
WJTB BQSʐQUJ QBUJ OFTJLFJTEBNB  KJ WJTB BUOBVKJOB
Pe r k ar tų k ar t a s j i į e i n a į š ve nt as s i e l a s , p a d ar yd am a j a s D i e vo d r au g ai s i r
pranašais
(Išm 7, 25–27)

Taigi išminties samprata kelia pagrįstą klausimą – ar Išmintis yra moteriška Dievo perTPOJĕLBDJKB "S*ÝNJOUJTZSBEJFWJÝLPKJIJQPTUB[ʐ &"+PIOTPOQBUFJLJBQFOLJBTOVPNPnes, kas gi yra Išmintis: „Kai kurie mano, kad Sofija – kosminės tvarkos personifikacija, tai
yra ji reprezentuoja Dievo kūrinijai suteiktą prasmę. Kiti teigia, jog tai įasmeninta Izraelio
išminčių ieškota išmintis. Dar kiti įsitikinę, kad tai dieviško atributo – visa apimančios
inteligencijos simbolinis atvaizdavimas. Ketvirtųjų tvirtinimu, Sofija yra kvazi-dieviška
savarankiška hipostazė tarpininkaujant tarp transcendentinio Dievo ir pasaulio judėjiškaNFNPOPUFJ[NFi29 Dauguma egzegetų dabar sutinka, jog laikui bėgant Dieviškoji Išmintis hipostazavusi Izraelio religinėje sąmonėje kaip veikianti kūrimo ištakose dieviška galia,
palaikanti kūriniją ir įgyvendinanti teisingumą ir teisumą30. Tačiau E. A. Johnson teigia,
kad akivaizdu, jog išmintis yra tiesiog dieviška: „Tai veda prie penktosios nuomonės, kuri
teigia, kad Sofija yra paties Dievo personifikacija, jo būties ir kuriančiojo bei gelbstinčiojo
ʛTJUSBVLJNPʛWFJLMʇQBTBVMZKFi31
+PCPLOZHPKFLMBVTJBNBv*ÝLVSUBEBUFJOBJÝNJOUJT ,VSZSBTVQSBUJNPCVWFJOʐ /VP
visų gyvųjų akių ji uždengta, nuo padangių paukščių ji paslėpta. Prapultis ir Mirtis sako:
v4BWPBVTJNJTUJLHBOEʇBQJFKʇUFHJSEʐKPNFi7JFO%JFWBTLFMJʇʛKʇUFäJOP KJTUFäJOPKPTJPT
CVWFJOʒi +PC o #BSVDIPLOZHBQBQJMEP*ÝNJOUJFTWBJ[EJOʛEBSWJFOVFQJ[PEVKJ
gyvena pasaulyje tarp žmonių: „Jis ištyrė visą išminties kelią, padovanojo ją savo tarnui
+PLʷCVJ TBWPNZMJNBNTʷOVJ*[SBFMJVJi #BS  
Apibendrinant galima pasakyti, kad išminties literatūroje mes randame kalbant apie:
  JÝNJOUJFT EJFWJÝLʇ LJMNʒ   JÝNJOUJFT FH[JTUBWJNʇ QSJFÝ LʷSJOJKʇ JS KPT WBJENFOʛ LʷSJOJKPKF   KPT TVUBQBUJOBNʇ TV %JFWP EWBTJB   KJ ZSB JNBOFOUJÝLBJ FTBOUJ QBTBVMZKF32.
Vystantis išminties tradicijai išmintis darosi ne tik vis labiau įasmeninta, bet taip pat vis
labiau moteriška būtybė.

Feministinė antrojo Švč. Trejybės asmens interpretacija
Paradoksalu, bet būtent ši moteriška Išminties samprata parengė kelią helenizuotame juEBJ[NF,SJTUBVT LBJQʛTJLʷOJKVTJPÇPEäJP TBNQSBUBJ&MJTBCFUI4DIVTFS'JPSFO[BUFJHJB 
kad ankstyvieji krikščionys suvokė Jėzų Kristų kaip išminties manifestaciją: „Ankstyviausios Jėzaus tradicijos suvokia šį Dievą kaip maloningą ir gerą moteriškame Gestalt kaip
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EJFWJÝLʇKʇ4PĕKʇ JÝNJOUʛ i33. Spekuliatyviai būtų galima klausti, ar įmanoma, kad Dieviškoji Išmintis būtų įsikūnijusi ne į vyrą, o į moterį.
Labai senai tradicijai priklausantis tekstas Luko evangelijoje sako: „Buvo atėjęs Jonas
,SJLÝUZUPKBT+JTOFWBMHʐEVPOPT OFHʐSʐWZOP UBJKʷTTBLʐUFA+JTEFNPOPBQTʐTUBT"UʐKP
ÇNPHBVT4ʷOVT WBMHBOUJTJSHFSJBOUJT KʷTWʐMTBLPUFAÀUBJSJKʷOBTJSWZOPHʐSʐKBT NVJUJOJOLʸJSOVTJEʐKʐMJʸCJʊJVMJT#FU išmintį<JÝTLJSUBNBOPo7.>QBUFJTJOPWJTJKPTWBJLBJi
-L o ÀJPT2MPHJKPTLPOUFLTUBTZSB+ʐ[VT LVSJP%JFWBT4PĕKBLWJFʊJBVäTUBMPTʐTtis mokesčių surinkėjus, prostitutes ir nusidėjėlius. Dievas-Sofija priima visus savo vaikus
JSKJZSBKʸvQBUFJTJOBNBi2CFOESVPNFOʐTUFJHJNV QBUZTJÝLJMJBVTJ*ÝNJOUJFTWBJLBJCVWP
Jonas Krikštytojas ir Jėzus. Vien Matas tapatina tik Jėzų su Išmintimi. Dabar Jėzus-Sofija
yra pateisinamas jos darbais.34
Išminties literatūros tradicija nenutrūko – ji persmelkė apokaliptinius raštus ir matoma Kumrano teologijoje. Nors žydiška (ir vėliau krikščioniška) teologija kalba apie Dievą
vartodama vyrišką kalbą ir įvaizdžius, bet Sofijos vaizdinio buvimas šalia kitų rodė, kad
buvo įsisąmonintas tokio kalbėjimo neišbaigtumas ir neadekvatumas. Antrasis neištariamo Dievo vardo įsakymas yra konkreti išraiška draudimo sieti Dievą su kokiais nors apčiuopiamais ar antropomorfiniais vaizdiniais.35
Dar viena vieta, kur galima matyti, kaip siejasi Senojo Testamento Išminties vaizdinys
su Naujojo Testamento kristologija, yra vadinamieji Preegzistencijos himnai. Net ir ne
specialisto akimis galima matyti neabejotiną panašumą:
Kol 1, 15–17
Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas,
visos kūrinijos pirmgimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas
regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, –
visa sukurta per jį ir jam.
Jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi.
Pat 8, 27–29
Aš ten buvau, kada jis dėjo dangaus skliautą į vietą, kai jis nubrėžė ratą ant
CFEVHOʐT QBWJSÝJBVT LBEB KJT UWJSUJOP BVLÝUBJ EBOHBVT TLMJBVUʇ
LBJ KJT ʛSFOHʐ CFEVHOʐT ÝBMUJOJVT
kada jis paskyrė jūrai ribas,
kad jos vandenys niekad neperžengtų jo įsakymo, kai jis nustatė žemės pama tus.

Egzistuoja paralelė ne tik su šiuo himnu, bet taip pat ir su Evangelijos pagal Joną prologu. Nors evangelistas vietoje moteriško Sophia vartoja vyriškosios giminės graikišką
žodį Logos, akivaizdu, kad samprata, kurią evangelistas pateikia prologe, yra įsišaknijusi
Senojo Testamento išminties literatūroje.36 Norint tuo įsitikinti feministinė teologija siūlo
perskaityti Prologą taip: 11SBEäJPKFCVWP*ÝNJOUJT<Sophia>*ÝNJOUJT<Sophia>CVWP%JFWP
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BLJWBJ[EPKF JS*ÝNJOUJT<Sophia>CVWP%JFWBT2 Ji pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per IšNJOUʛ<Sophia>BUTJSBEP JSCFKPTOFBUTJSBEPOJFLP LBTUJLZSBBUTJSBEʒ QBHBM+Oo 37
Tačiau E. A. Johnson savo kristologijoje eina dar toliau – ji teigia, kad tai, jog Kristus
yra Sophia, yra ne hipotetinė galimybė, bet būtina sąlyga moterims būti išganytoms. Jau
TBWPLOZHPKFv5B ,VSJ:SBi TLZSJVKFv+ʐ[VT4PĕKBi KJQBäZNJv7ZSJÝLVNBTZSBOFBUJNBma jo asmens tapatybės dalis, jo istorinės tikrovės tobulumo ir ribotumo dalis, todėl jis
vertas pagarbos. Jėzaus lytis taip pat neatskiriama nuo jo istorinio asmens, kaip ir rasė,
klasė, etninis palikimas, kultūra, judėjų religija, šaknys Galilėjos kaimelyje ir taip toliau.
Sunkumai greičiau kyla dėl to, kaip ši vienintelė – lyties – ypatybė kitaip negu visos kitos
ypatybės, interpretuojama seksistinėje teologijoje ir praktikoje. Jėzaus vyriškumas sąmoningai ar nesąmoningai pakylėjamas, paverčiamas būtinu jo krikščioniškai funkcijai ir
UBQBUZCFJUBJQNPUFSJNTLBJQUJLEʐMKʸMZUJFTVäLFSUBNBTLFMJBTEBMZWBVUJKʸ,SJTUBVTUBQBUZCʐTQJMOZCʐKFLBJQ,SJTUBVTʛWBJ[EäJBNT'FNJOJTUJOʐUFPMPHJOʐBOBMJ[ʐEWJFNCʷEBJT
siekia parodyti, kaip tokia iškreipta interpretacija vyksta ir kaip gaunama tokia loginė
BOPNBMJKBi38 Pirmiausia tiesiogiai ar netiesiogiai Jėzus yra naudojamas patriarchaliniam
Dievo įvaizdžiui įtvirtinti. Jei Jėzus yra vyras, ar tai nurodo kokias nors paties Dievo savyCFT +ʐ[BVTQBTBLZNBTv,BTZSBNBUʒTNBOF ZSBNBUʒT5ʐWʇi +O  ZSBQSJJNBNBTOF
kaip metafora, bet pažodiškai suprantamas, kad Jėzus atskleidė Dievą kaip vyrą ir Tėvą.
Pagal E. A. Johnson, „tai dar sustiprino graikiškos logos sąvokos vartosena, kuri graikų filosofijoje buvo siejama su vyrišku principu, nusakant Jėzų kaip Dievo saviraišką
QBTBVMZKFi39. Taigi ima atrodyti, kad egzistuoja neišvengiamas ryšys tarp istorinio Jėzaus
vyriškumo ir logoso kaip vyriško principo: „Pamatinė iš feministinės akademinės pozicijos atsiskleidžianti problema yra ta, kad Jėzus Kristus buvo aiškinamas patriarchalumo
požiūriu, ir dėl to geroji Evangelijos visiems naujiena buvo iškreipta į blogąją vyriškojo
prado privilegijos naujieną. Ankstyvajai Bažnyčiai istoriškai tampant graikų-romėnų pasaulio kultūros dalimi, ji palengva formavo savo struktūras pagal patriarchalaus namų
ūkio ir imperatoriaus valdomos imperijos modelį. Taigi Kristaus vaizdiniui buvo suteiktas
vyro – namų ūkio galvos arba absoliutaus valdovo – pavidalas. Jis suvoktas kaip Pantokrator – absoliutus šlovės karalius, kurio dangiškas karaliavimas nustato ir įteisina žemišką
ÝFJNPT JNQFSJKPTJS#BäOZʊJPTHBMWPTWJFÝQBUBWJNʇi40
Tas pačias idėjas E. A. Johnson pateikia ir kitame tekste Atperkant Kristaus vardą, kuris
pasirodė jos ir kitų feminisčių teologių straipsnių rinkinyje Išlaisvinant teologiją41. Sutrumpintas tekstas lietuviškai pasirodė Naujojo židinio-Aidų žurnale42.
Antra, tęsia E. A. Johnson, „faktas, kad Jėzus buvo vyriškis, naudojamas vyrų viršenybei moterims įteisinti, tikint, kad ypatinga garbė, kilnumas ir normatyvumas tapo vyrišLPTMZUJFTUFJTFEʐMUP LBEvQBUTi%JFWP4ʷOVTKʇQBTJSJOLPʛTJLʷOZUJ*SJÝUJLSʸKʸ TBLPNB 
LBEEʐMMZUJFTWZSBJMBCJBVBUJUJOLB,SJTUBVTʛWBJ[EʛOFHVNPUFSZTi43.
Tačiau čia E. A. Johnson eina dar toliau teigdama, kad „seksistinė kristologija ne tik
sukausto Dievą ir žmoniją androcentrizmo šarvais, bet – tegu vien teoriškai – kelia grėsmę
moterų išganymui. Krikščioniškai išganymo istorijai priklauso ne tik užuojautos kupina
Dievo valia išganyti, bet ir metodas, kuriuo veikia toji valia, būtent – Dievo pasinėrimas
į nuodėmingą žmogaus istoriją ir jos pakeitimas iš vidaus. Ankstyvosios krikščionybės
BLTJPNBv,BTOFQSJTJJNUB UBTOFBUQJSLUB CFULBTQSJTJJNUBoHBOZUBTʇKVOHPTTV%JFWVi
BQJCFOESJOBʛäWBMHʇi44.
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Kaip tada yra su moterų išganymu, jei Kristus neprisiėmė moteriško kūno, jei jis netapo
moterimi, jei Nikėjos išpažinimo homo factus est yra suprantamas et vir factus +VLKFJWZSJÝkumas turi esminę reikšmę Kristaus vaidmeniui, tai moterys yra išganymo apeinamos, nes
moterų seksualumo neįėmė kūnu tapęs Žodis. Jei vyriškumas yra sudedamoji įsikūnijimo ir
atpirkimo dalis, tai moters žmogiškumas neprisiimtas, vadinasi, ir neišganytas.45
,BJQÝJQSPCMFNBCVWPTQSFOEäJBNBLMBTJLJOʐKFUFPMPHJKPKF /FKBVHJ#BäOZʊJPT5ʐWBJ 
beveik unisonu kartoję šią formulę, kad Kristus tapo žmogumi tam, kad žmogus galėtų
EBMZWBVUJEJFWJÝLBNFHZWFOJNF OFʛäWFMHʐOFOVPTFLMVNPJSQSJFÝUBSBWJNP &"+PIOTPO
teigia, kad tradicinėje, vadinamojoje „dualistinėje antropologijoje ši problema sprendžiama aiškinant vyrą kaip moters galvą. Jam atliekant mikrokosmo vaidmenį, jo iškilume
telpa jos tikrovė, kaip ir visų kitų žemesnėse išsivystymo pakopose esančių sutvėrimų tikrovė. Taigi prisiimdamas vyrišką žmogiškumą, Išganytojas faktiškai apima ir moteriškuNʇ UBENPUFSZTFTBOʊJPTJÝHBOZUPTi46. Tačiau jei moterys yra ne žemesnio lygio kūriniai,
priklausantys vyriškajam žmogiškumui, o lygiaverčiai esminio žmogiškumo partneriai,
tolygūs vyrams, tada, remiantis į vyrus orientuotos kristologijos logika, jos neturi ryšio su
tuo, kas gyvybiškai būtina išganymui.47
5BELPLTLJUPLTEBSHBMJCʷUJBUTBLZNBTʛÝJʇQBʊJPT&"+PIOTPOTVGPSNVMVPUʇBQPSJKʇ 
Autorė mano, kad ji žino atsakymą – kaip reikalauja feministinės teologijos metodas dekonstravusi patriarchalinę dualistinę sampratą, ji ima perpasakoti istoriją moters akimis. Ir
Sofija, Dieviškoji Išmintis, kaip ir kalbant apie Senojo Testamento Dievą, yra raktas.
Kaip dar vieną argumentą, kad Jėzus Kristus negali būti sutapatintas vien tik su vyriškumu, E. A. Johnson pasitelkia išaukštintojo Kristaus teologiją. Ji teigia: „Po jo mirties
ir prisikėlimo tebesitęsiančios Jėzaus-Sofijos istorijos fokusas nuo konkretaus istoriško
HZWFOJNP OVLSZQTUB ʛ %WBTJPT ʛLWʐQUʇ CSPMJʸ JS TFTFSʸ CFOESJKʇi48 Todėl Kristus nėra
vien tik pašlovintas Jėzus, bet pašlovintas Jėzus, įkvepiantis gyvybę savo kūnui, kuris yra
#BäOZʊJB,SJTUVTQBTBLʐ1BVMJVJv,BNNBOFQFSTFLJPKJ i Apd 9, 4), nes faktas tiesiogine
prasme yra tai, kad Kristų sudaro visi pakrikštytieji. Tai reiškia, kad Kristus, kitaip negu
+ʐ[VT OʐSBWZSBTUJLTMJBV OFWJFOUJLWZSBT,SJTUʸWJTBJUJLTMJBJHBMJNBQBWBJ[EVPUJKVPEʇ 
seną, pagonį, moterį, azijietį ar lenką. Kristus apima visus pakrikštytus.49
Todėl, anot E. A. Johnson, Sofijos pranašo ir draugo, Įsikūnijusios Sofijos, pateptosios
Kristumi, istorija tęsiasi laike kaip ir paties Kristaus – christus ir christa čia yra drauge. Be
to, Jėzaus kunigystės, mirties ir prisikėlimo aiškinimas išminties kategorijomis nukreipia
kristologiją už žmonių pasaulio ribų, žemės ekologijos link. Žodžiu, Kristaus-Sofijos vaizdinys yra paskatinimas žmonijai būti solidariai pačiai ir atrasti darną su visa Dieviškosios
Išminties palaikoma kūrinija.

Sofijiškas Šventosios Dvasios vaizdinys
Su Kūrimo teologija yra susijusi ir trečiojo Švč. Trejybės asmens samprata E. A. Johnson
GFNJOJTUJOʐKFJOUFSQSFUBDJKPKF,OZHPKFv5B ,VSJ:SBiTLZSJVT TLJSUBTv%WBTJBJ4PĕKBJi OFUHJ
FJOBQSJFÝTLZSJVTBQJFv,SJTUʸ4PĕKʇiJSv.PUJOʇ4PĕKʇi5BJWJTJÝLBJTVQSBOUBNB KVLIFCSBjiškas Ruach jau savaime suponuoja moteriškumą. Skyrius prasideda epigrafu iš šv. Hildegardos Bingenietės mistinių raštų: „Aš, aukščiausia liepsnojanti galia, uždegiau kiekvieną
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HZWʇLJCJSLÝUʛ JÝNBOʒTOFBUFJOBOJFLBT LBTHBMʐUʸNJSUJBÝMJFQTOPKVWJSÝMBVLʸHSPäJP
BÝÝWJFʊJVWBOEFOZTFBÝMJFQTOPKVTBVMʐKF NʐOVMZKFJSäWBJHäEʐTF*STVFJLMBVTWʐKPQBHBMCB
JÝKVEJOVWJTLʇUBNUJLSBOFNBUPNB WJTBLʇQBMBJLBOʊJBHZWZCF"Ý MJFQTOPKBOUJHBMJB 
FTVQBTJTMʐQVTJÝJUVPTFMBJLJOVPTF<EBMZLVPTFo7.> LVSJFOVPNBOʒTMJFQTOPKBi50
E. A. Johnson teigia, kad Dievas pirmiausia pažįstamas per pasaulį, kuris liudija DvaTJPTWFJLJNʇBSCBKPTOFCVWJNʇ4USBJQTOZKFv"UNFOBOU,ʷSʐKP%WBTJʇiKJSBÝPv5SFKZCʐT
SʐNVPTF%WBTJPTvBTNVPiWJTʸQJSNBSFJÝLJB%JFWʇ FTBOUʛJSWFJLJBOUʛQBTBVMZKF"OLTUZvoji krikščionių teologija jį vaizdavo gamtiškomis metaforomis, kurios išlieka naudingos
dėl savo aiškinamosios jėgos. Jeigu didi ir nesuvokiama Dievo paslaptis yra vaizduojama
LBJQTQJOEJOUJTBVMʐ P%JFWBTʛTJLʷOJKʒTʛUPTÝWJFTPTTQJOEVMʛ CFTJMFJEäJBOUʛʛäFNʒi51
Kūrėjo Dvasia, gyvybę nepaliaujamai kuriantis šaltinis, yra imanentiška istoriniam
pasauliui. „Kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios, – gieda psalmininkas, – ar atsitolinUJOVPUBWPBSUVNP i%WBTJBZSBBVLÝʊJBVTJBNFEBOHVKF KJZSBHJMJBVTJBLJBVSZNʐ UBNsiausia naktis, tolimesniuose rytuose nei saulės tekėjimas, už kiekvieno naujo horizonto
(pagal Ps 139, 7–12). Dvasia užpildo pasaulį, ji yra visame kame. Kadangi Dvasia yra taip
pat šiam pasauliui transcendentiška, dieviškasis gyvenimas suka ratus, apkabindamas visą
pasaulį, kuris tuo būdu apsigyvena dieviškoje sferoje.52
Toliau E. A. Johnson kalba apie kosminius simbolius, kurie nusako Dvasios buvimą
ir veikimą pasaulyje. Iš Dvasiai giminingų gamtiškojo pasaulio elementų vėjas, ugnis ir
vanduo yra svarbiausi. Visų pirma tai, be abejo, vėjas, oro dvelkimas: „Hebrajų kalboje
žodis ruah žymi Dvasią ir reiškia judantį orą arba vėją. Šis terminas apima visus vėjus,
pradedant silpnu, švelniu vėjeliu, glamonėjančiu mūsų skruostus, ir baigiant galingai šėlstančia audra, pakeičiančia gamtovaizdį. Dvasia yra panaši į šią nematomą gamtišką galybę, ji yra jėga, kuri apsiskelbia vėjyje. Jėzus kalbėjo apie šį simbolį gražiai ir metaforiškai:
WʐKBTQVʊJBLVSOPSJKPPÝJNʇHJSEJ CFUOFäJOBJ JÝLVSBUFJOBJSLVSMJOLOVFJOB.BUPUFKP
QBEBSJOJVT UBJHJäJOPUF LBEKJTQVʊJB5BJQJS%JFWP%WBTJB +O  i53
E. A. Johnson mėgina paaiškinti ir turbūt patį populiariausią tradicinį Dvasios kaip
balandžio vaizdinį. Kadangi vėjas siejasi su sparnais, o senovės Artimųjų Rytų religijose
paukštės ir jos sparnų simbolis žymėjo moterišką dievybę, šis simbolis tiko ir Šventajai
Dvasiai. E. A. Johnson teigimu, balandžio simbolis evangelijose ir krikščioniškame mene
jungia Šventąją Dvasią su plačiai paplitusia ikikrikščioniška dieviškosios moteriškos galios tradicija. Ji primena daugybę vietų Biblijoje, kur Dievas yra vaizduojamas kaip nešantis ant savo galingų sparnų pavergtuosius, ar globia po savo sparnais savuosius lyg sukanti
lizdą motina paukštė.
Kalbėdama apie tai, kaip siejasi Dvasios veikimas kūrinijoje ir žmogaus bei gyvūnų kvėpavimas, ji cituoja Meinrad Craighead: „Veikiausiai vėjo beribiškumas sukelia svaiginantį
begalybės troškimą. Tai panašu į troškimą būti Dvasios įkvėpimo ir iškvėpimo ritme bei
USVLNʐKF JÝQMJOUBOʊJVPTFʛUVÝUVNʇ LVSJZSBʛSZUVTOVPTBVMʐTJSʛWBLBSVTOVPNʐOVMJPi54
Ugnis, pagal E. A. Johnson, yra kitas kosminis Dvasios simbolis. Ji neturi aiškios formos, o jos nuolat kintantis pavidalas žymi tai, kas yra savaime paslaptinga. Tai pavojinga
stichija, kuri nudegina palietus ir gali lengvai ištrūkti iš žmogaus valdžios. Kartu ugnies
UFJLJBNBÝWJFTBJSÝJMVNBCʷUJOPTäNPHBVTHFSPWFJ+JQSJNFOBHBMJOHFTOFTWJTBUPTvVHOJTi 
švytinčias saulę ir žvaigždes bei piktai žaibuojančią audrą. Tai vis galingi Dievo buvimo
bibliniai simboliai.55
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Šventasis Raštas, teologės teigimu, yra prisodrintas gyvybės Dvasią simbolizuojančio
vandens pavyzdžių. Pranašo Ezechielio žodžiais, Dievas pažada žmonėms, kad jie surasią
TBWPUJLSʇKʇÝJSEʛv/VQMBVTJVKVTUZSVWBOEFOJVBUOBVKJOTJVKVTOBVKBEWBTJB*ÝJNTJV
JÝKʷTʸBLNFOTÝJSEʛJSEVPTJVKVNTKBVUSJʇi &[ 36, 25–26). Izaijo regėjime teisingumas ir
taika žmogiškame ir gamtiškame pasauliuose yra dovanos, atsirandančios Dvasiai išsiliejus kaip vanduo iš indo (Iz 32, 15–18). Joeliui permirkę sūnūs ir dukterys pranašaus, o
seneliai sapnuos, permerkti šios dvasios, kuri liejasi ant visos žmonijos (Jl 3, 1–2). Gyvasis
vanduo, kurį Jėzus pažadėjo samarietei, vėlgi yra ši Dvasia – į kūrinijos šerdį ištrykštantis
meilės šaltinis (Jn 4, 7–15).56
E. A. Johnson primena ir vaizdingą šv. Irenijaus palyginimą apie tai, kokie turi būti
krikščionys: „Todėl ir Viešpats pažadėjo atsiusiąs mums Globėją, kad jis priderintų mus
prie Dievo. Kaip sausi miltai negali virsti viena tešla be vandens, ar viena duona, taip ir
mes daugelis negalime tapti viena Kristuje Jėzuje be vandens, kuris yra iš dangaus. Ir kaip
sausa žemė neneša vaisių, jei negauna drėgmės, taip ir mes, pirma sausuoliai, niekuomet
neneštume gyvybės be gausingo lietaus iš dangaus. Mūsų kūnai per nuplovimą gavo vienybę su negendamybe, o sielos – per Dvasią. Todėl būtini abu dalykai, nes abu pasitarnauKBHBVOBOU%JFWPHZWFOJNʇi57
Galiausiai E. A. Johnson grįžta prie pamėgtos Dieviškosios Išminties temos: „Ne tiktai
äPEäJPvJÝNJOUJTiHSBNBUJOʐGPSNBZSBNPUFSJÝLPTJPTHJNJOʐT(hokhmah hebrajiškai, sophia graikiškai), tačiau ir biblinis Išminties įvaizdis yra nuosekliai moteriškas: ji pasirodo
kaip sesuo, motina, mylimoji, namų ir virtuvės šeimininkė, mokytoja, teisingumo skleiEʐKB CFJEBSEBVHZCFLJUʸNPUFSJÝLʸWBJENFOʸi58 Iš tiesų Išminties knygos pradžioje ši
moteriška veikėja yra tapatinama su žmones mylinčia dvasia: „Išmintis yra žmogų mylinti
EWBTJBi *ÝN  5PMJNFTOʐKFQBTUSBJQPKFNFUBGPSPTʛHBVOBLJFLLJUPLJʇQSBTNʒ OVTBkančią Išmintį turint dvasią. Vėliau ji aprašoma dvidešimt viena (triskart tobulas skaičius
septyni) šlovinga savybe. Išmintis turi dvasią: protingą, šventą, vienatinę, visokeriopą, jaudrią, judrią, skaidrią, tyrą, aiškią, nepažeidžiamą, mylinčią gerumą, įžvalgią, nenugalimą,
geranorišką, labdaringą, ištikimą, saugią, ramią, visagalę, visa prižiūrinčią ir pripildančią
visas dvasias, protingas, tyras ir jautriausias (Išm 7, 22–23).59
Dvasios ir Išminties sutapatinimas leidžia visiškai kitaip pažvelgti į Dievo veikimą kūrinijoje. Dvasios-Sofijos kupinas visas pasaulis: „Juk Išmintis judresnė už visa, kas juda,
oKJBQHBVCJBWJTVTEBJLUVTJSQSJQJMEPTBWPUZSVNPi *ÝN  "QJFUPLʛQBUʛEJFWJÝLVNʇ
kalba ir žydų rabiniškoji šekinah tradicija – tai moteriškas dieviško gyvenimo simbolis,
galingas spindėjimas, netikėtai nušvintantis sudaužytame pasaulyje. Pati svarbiausia jos
funkcija yra lydėjimas. Šekinah lydėjo žmones, ištrūkusius iš vergijos ir patekusius į bekraštę dykumą, po kelių šimtmečių ji vėl keliavo su ištremtaisiais, lydėdama juos visuose
varguose bei rūpesčiuose.
E. A. Johnson teigia: „Pirmaisiais krikščionybės amžiais moteriška simbolika, vaizduojanti dieviškąją Dvasią, buvo taikoma itin plačiai. Pavyzdžiui, sirų krikščionybėje Dvasia
visada buvo lyginama su paukšte – perinčia, sklandančia aplink lizdą ar besirūpinančia
jaunikliais. Ir ši Dvasios motinystės simbolika neretai įkvėpdavo dvasingumą, pasižymėKVTJÝJMVNB CFTJSFJÝLJBOʊJBJOEJWJEVBMJPKFBSLPMFLUZWJOʐKFNBMEPKFi60
Laikui bėgant didžioji dalis šių motiniškų įvaizdžių nutolo nuo Dvasios ir atiteko Bažnyčiai, vadinamai Šventąja Motina, arba Jėzaus motinai Marijai, kuri garbinama ir kaip
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visų tikinčiųjų motina. Dvasios motinystės simbolika beveik buvo pamiršta. Panašus likimas ištiko ir Išmintį, ir šekinah, moteriškais įvaizdžiais besistengusias perteikti Dievo
buvimą ir veiklą.61
Tačiau prisimindami taip, kaip siūlo E. A. Johnson „kūrėjo Dvasią išardome teologinį
dualizmą, atskiriantį Dievą nuo visatos, ir nugriauname vieną iš ramsčių dualizmo, skaldančio žmonių bendruomenę ir atskiriančio žmones nuo žemės. Visi mes įausti į tą pačią
,PTNPTPCFOESVPNFOʒi62.

Kalbėjimo apie Dievą giminės kategorijomis kritika
Teologas, filosofas, Sorbonos universiteto profesorius Remi Brague savo straipsnyje „Ar
%JFWBT5ʐWBTZSBWZSBT iQBUFJLJBUPLJPEJTLVSTP LPLʛOBVEPKB&"+PIOTPOJSEBVHVNB
teologių feminisčių, kritiką. Teisybės dėlei reikia pripažinti, kad R. Brague turi omenyje
bet kokį nekritišką teologinei kalbai samprotavimą apie Dievą. Jis teigia, jog nieko nepaprasta, kad Dievas siejamas su lytiškumu. Religijose dievai dažnai įsivaizduojami turį
lytinių požymių, kartais net ryškesnių negu mirtingųjų. Vis dėlto krikščionys, kaip ir žydai, apie lytiškumą gali pasakyti kai ką, kas tiesiogiai plaukia iš jų Dievo suvokimo. Jiems
atrodo, jog lyčių santykyje išties aptinkame fakto, jog Dievas sukūrė žmogų, pėdsaką. 63
Bet ar Izraelio Dievas, pagal savo paveikslą sukuriantis būtybę, kuri yra vyras ir moUFSJT  EʐM UP UVSʐUʸ UVSʐUJ EWJ MZUJT  UBJHJ UBSTJ CʷUJ EWJMZUJT  0 HBM KJT ZSB BVLÝʊJBV Vä KBT
BCJ WBEJOBTJ CFMZUJT 5BJ BOPU3#SBHVF JSHJOFCʷUʸOVPTUBCVNJUPMPHJKPTFäJOPNJEJFvai androginai. Tačiau Izraelio Dievas nėra dvilytis, belytis ar apskritai virš lytiškumo.
"UWJSLÝʊJBJ7BSEBT:)8)HSBNBUJÝLBJZSBWZSJÝLPTJPTHJNJOʐT%JEäJPKJCJCMJOJʸWBJ[EJnių dalis taip pat teikia vyrišką paveikslą. Izraelio Dievas yra savo tautos sutuoktinis64.
Kita vertus, atmosferinių reiškinių pavadinimai semitų kalbose dažnai yra moteriškoTJPTHJNJOʐTv7ʐKBTi PESBVHFJSvEWBTJBi OVTBLPNBUVPQBʊJVäPEäJV ZSBNPUFSJÝLPTJPT
HJNJOʐT,BJvEWBTJBiäZNJEJFWJÝLʇKʛWBSEʇ ÝJTäPEJTUBJQQBUZSBNPUFSJÝLPTJPTHJNJOʐT
Tai ar čia galima įžiūrėti patriarchalinės, vyrų dominuojamos visuomenės dangiškąją projekciją – klausia R. Brague feminizuojančių teologių. Jo teigimu, „Izraelio Dievo vyriškumas (masculinité) nėra vyriškumas virilité prasme – jis nesuvokiamas kaip nukreiptas į
kokią nors moteriškąją dievybę. Tad lytinis santykis nėra vidinis dieviškojo pasaulio reišLJOZT+JTZSBMBJTWBTLJUBJTSJʊJBJ/VPÝJPMKJTHBMJWFJLUJUBSQ%JFWPJSKPUBVUPTi65.
Dievo santykis su Izraelio tauta yra santuoka. Todėl jis regimas per santuokinius įvaizEäJVT/FOVPTUBCV LBE#JCMJKPTLBOPOFUVSJNFv(JFTNJʸHJFTNʒioLOZHʇ JMJVTUSVPKBOʊJʇ
būtent šiuos santykius kaip ne kadaise gyvenusi tauta pasirinko Dievą, o atvirkščiai – Dievas pasirinko tautą. Be to, Izraelį tauta paverčia būtent santuoka su Dievu.
Ir nors kurdamas Dievas atsiskleidžia kaip tėvas, tačiau R. Brague siūlo tėvystės idėją
atskirti nuo vyriškumo. Jis teigia: „Biologiškai tėvas pirmiausia yra patinas. Tėvu jis tampa
dėl savo gebėjimo apvaisinti patelę ir šitaip padaryti ją motina. Vienas pats jis negali būti
UʐWBTi66 Dievas yra tėvas, bet jis nėra patinas. Be to, jis gali būti Tėvas, absoliutus Tėvas,
būtent dėl to, kad nėra patinas. Dievas yra tėvas ir absoliutus tėvas, o ne motina. Kuo tai
skiriasi, galima apsvarstyti, anot R. Brague, per žmogiškosios patirties lygmenį. Motina
pasiima vaiką iš savo pačios kūno, kuriame jis užauga. Tėvas taip pat įneša savo kūno, bet
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tik ribinę apvaisinimo akimirką. O ši nėra suvokiama kaip lemianti vaiko ir gimdytojo
UBSQVTBWJPQSJLMBVTPNZCʒ7BJLBTOJFLBEBOʐSBTBWPUʐWPvLʷOPEBMJTi67.
Kai Dievas kuria, jis kuria tai, kas nėra jo substancija. Įkurdintą būtyje kūrinį puikiausiai galima įsivaizduoti kaip telpantį Dieve, kaip apgaubtą Apvaizdos rūpesčio, o toks
SʷQJOJNBTJTLFMJBNPUJOJÝLVTWBJ[EJOJVTɇJBHBMJNBTVUJLUJJSTV&"+PIOTPONPUJOJÝLB
Dievo interpretacija, ypač kai ji kalba apie Dvasią-Sofiją, veikiančią kūrinijoje. Bet Kūrimo veiksmo negalima suvokti kaip kažko, kas turėtų bendrą su Dievu substanciją, kūrimo. Ir čia reikia sutikti su R. Brague. Pagal krikščionišką sampratą Dievas nėra pasaulio
gimdytojas, bet Kūrėjas.
Toliau teologas kalba apie tam tikrą laisvės koncepciją: „Tėvas turi pripažinti gimusį
WBJLʇ.PUJOBMBCBJHFSBJäJOP LBEWBJLBTZSBKPT OFTKJTCVWPKJ+JOFHBMJOFQSJQBäJOUJ 
kad vaikas yra jos. Antra vertus, vaiko santykis su savo tėvu yra laisvas, o motinos atžvilHJVUPLJPTBOUZLJPOFHBMJCʷUJ/FHBMJNBQBTJSJOLUJUP LBNWJTBEBQSJLMBVTFJi68
Vis dėlto R. Brague patvirtina, kad feminizmas kaip moterų sąjūdis, siekiantis per savo
patirtį apmąstyti ir suvokti išganymo istoriją, tikėjimo slėpinius ar Vieną Dievą Trijuose
Asmenyse, yra teisėtas, „bet jame vertinga tik tai, kas susiję su teisiais dalykais. Šis teisumas įvairuoja, priklausomai nuo sąjūdžių tendencijų ir reikalavimų bei jais reiškiamų
jausmų. Tačiau krikščionys čia negali pasakyti nieko ypatinga, kas skirtųsi nuo to, ką gaMʐUʸQBTBLZUJĕMPTPGBJ QTJDIPMPHBJ TPDJPMPHBJJSUUi69.
Klaida būtų suvokti lyčių santykius kaip vaidmenų pasiskirstymą: vyrui atitektų „iniDJBUZWBi NPUFSJTCʷUʸOVTBLPNBLBJQHFCBOUJvQSJJNUJi OFTUBJMBCBJLFCMJTJUVBDJKB LVSJPKF
labai sunku atskirti, kur yra prigimtiniai, o kur kultūriškai nulemti dalykai.

Išvados
Žmogus neišvengiamai yra lytinė būtybė ir jo Dievo suvokimas neišvengiamai susijęs su
lytiškumu. Taigi lytinė žmogaus prigimtis išreiškia jo buvimą Dievo paveikslu, tačiau šio
fakto negalima teisingai suprasti, jeigu jis bus atskirtas nuo Kūrimo idėjos. Reikia pripažinti, kad vyriškumas nei savaime, nei kaip Dievo analogas nėra kuo nors pranašesnis
už moteriškumą. E. A. Johnson pateikė daugybę pavyzdžių, kaip moteriški ar motiniški
įvaizdžiai gali padėti suvokti Dievo veikimą išganymo istorijoje ir kūrinijoje. Ar galima
LBMCʐUJBQJFLPLʛOPSTWZSJÝLVNʇBSNPUFSJÝLVNʇ%JFWF "SUBJUJLNʷTʸLBMCʐKJNP LVSʛ
MʐNʐNʷTʸLʷOJÝLVNBT CSVPäBT 
Viena vertus, reikia priimti, kaip ir siūlo feministinė teologija, kad teologinė kalba apie
Dievą yra žmonių kalba. Kita vertus, tai nereiškia, kad galima elgtis su teologiniu kalbėjimu
apie Dievą visiškai voliuntaristiškai, tai rodo ir pačios E. A. Johnson moteriškos teologijos
bandymai. Nepaisant daugybės vertingų įžvalgų, negalima kurti teologijos, atskiros vyrams
ar moterims. Popiežiškoji Biblijos komisija pabrėžia, jog vertinga tai, kad šios įžvalgos praUVSUJOBvWZSJÝLʇUFPMPHJKʇiJSQBEFEBBUTJTBLZUJLBJLVSJʸQFSOFMZHEPHNBUJÝLʸ OFLSJUJÝLʸBS
iš tiesų patriarchalinių požiūrių. Tačiau tai jokiu būdu neturėtų būti pagrindas susipriešinti.
'FNJOJTUJOʐTUFPMPHJKPTBUTUPWʐTUVSCʷUJSHJTVUJLUʸ LBECFUP KPHFTBNFWZSBJBSNPUFSZT 
visų pirma esame žmonės. Nors lytiniai ar psichologiniai skirtumai nėra lengvai apčiuopiami, būtent tai nuo pat sukūrimo yra Dievo paveikslas žmoguje ir žmonoje. Kristuje ta vieny-
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CʐEBSMBCJBVJÝSZÝLʐKBv/FCʐSBOFJäZEP OFJHSBJLPOFCʐSBOFJWFSHP OFJMBJTWPKPOFCʐSB
OFJWZSP OFJNPUFSTWJTJKʷTFTBUFWJFOB,SJTUVKF+ʐ[VKFi (BM 
Svarstymai, ar tėvystė turi pirmenybę prieš motinystę, ar Kristus yra labiau Logos ar
Sofija, tinka tik sprendžiant, kuris vaizdinys daugiau ar mažiau atitinka Kūrėjo santykį su
kūriniu, o ne aptariant žmogiškąją veiklą. Galiausiai yra vienas siekinys – labiau atitikti
Dievo paveikslą, pagal kurį buvo sukurti visi vyrai ir moterys. Šis straipsnis nėra išsamus
ir galutinis feministinės teologijos ir feministinės Švč. Trejybės sampratos tyrimas. Siekta
pristatyti kai kuriuos E. A. Johnson svarstymus, bandyta įvertinti galimybę kalbėti apie
Dievą metodu, kuriuo kalba feministinė teologija. Iš tiesų ši tema reikalauja daug išsamesnio ir nuoseklesnio tyrimo, be to, yra daugybė kitų iš feministinio diskurso kylančių
temų. Atskirai būtų galima aptarti vien sofiologijos matmenį – vieną arba lyginant su kur
kas senesne ir, autoriaus manymu, gilesne stačiatikių sofiologija.
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THE SOPHIOLOGICAL UNDERSTANDING OF THE HOLY TRINITY PERSONS IN THE
FEMINIST THEOLOGY OF ELISABETH A. JOHNSON
Summary
ćFEJTDVTTJPOBCPVUGFNJOJOJUZJO(PE PSFWFOUIFRVFTUJPOPG(PETGFNJOJOJUZIBTSFDFOUMZDPNFBTBSFBDtion of feminist theology to the domination of men and masculine theology in Christianity. In many languages
(PE 'BUIFS 4POBOE)PMZ4QJSJUBSFUIFXPSETPGNBTDVMJOFHFOEFSBOEBGFNJOJOFHFOEFSGPSi4QJSJUwJO)FCSFXBOE-JUIVBOJBOBSFSBSFFYDFQUJPOTćFRVFTUJPO XIJDIXBTDPOTJEFSFEBTNFSFMZBSCJUSBSZ OPXBEBZTJT
held in all seriousness.
*TOUJUKVTUBQIJMPMPHJDBMRVFTUJPOXIJDIIBTOPUIJOHJODPNNPOXJUIUIFUIFPMPHJDBMDPOTJEFSBUJPOBCPVU
the nature of God. Christian feminist theology, in this article represented by an American theologian Elisabeth A. Johnson, maintains that we do not have to understand the language about God literary. Our language
JTFTTFOUJBMMZDPOOFDUFEXJUIUIJTXPSMEIVNBOFYQFSJFODFBOEBMXBZTJOĘVFODFECZUIFDVMUVSBMFOWJSPONFOU
ćFSFGPSF UIFMBOHVBHFBCPVU(PEJOUIFPMPHZTIPVMECFVTFEJOBWFSZDBSFGVMIFSNFOFVUJDBMXBZ.PEFSBUF
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Christian feminist theologians, such as Elisabeth A. Johnson, contrary to the radical feminist authors imply
that feminine images of God do not deny masculine images. Elisabeth A. Johnson in her fundamental study
i4IF8IP*TwBOEOVNFSPVTBSUJDMFTGPDVTFTCPUIPOUIFRVFTUJPOPGUIFMBOHVBHFBOEUIFFYBHHFSBUFENBTDVMJOJUZPGUIFPMPHZJOUIFQBTU CVUQSFTFOUTSFDPOTJEFSFEJOUFSQSFUBUJPOPGCJCMJDBMUFYUTBTXFMM
0OFPGUIFFTTFOUJBMUFYUTJOUIF)FCSFX#JCMFJTUIFUFYUBCPVUSFWFMBUJPOPG(PETOBNFJOBCVSOJOHCVTI
to Moses. Elisabeth A. Johnson insists, that this name originally found in verbal form says nothing about genEFSPGUIFTQFBLFSćFSFGPSF XFNBZTQFBLBCPVU(PEOPUPOMZBTi)F8IP*Tw CVUBMTPBCPVU(PEBTi4IF
8IP*TwćJTDIBOHFIBTJUTGVSUIFSJNQMJDBUJPOT CFDBVTFTVDI(PEOPUKVTUXIPMMZUSBOTDFOEFOUBOEVOLOPXBCMFBTJOUSBEJUJPOBMiNBTDVMJOFwUIFPMPHZ CVUPOUIFDPOUSBSZoXIPMMZJNNBOFOU DBSJOHGPSJUTQFPQMF (PE
is not a philosophical abstraction. God, first and foremost is a relation.
&MJTBCFUI " +PIOTPO QSPWJEFT OVNFSPVT UFYUT GSPN UIF 0ME 5FTUBNFOU  XIFSF UIF #JCMF VTFT GFNJOJOF
language and imagery about God. Especially this is evident in a prophetic literature. God might appear to be
NPSFTFOTJUJWFBOEDBSJOHBTNPUIFSGPSIFSTPOi$BOBXPNBOGPSHFUIFSOVSTJOHDIJME BOEIBWFOPDPNQBTTJPOPOUIFTPOPGIFSXPNC &WFOUIFTFNBZGPSHFU CVU*XJMMOPUGPSHFUZPVw *T ćFMBOHVBHFPGUIF
Bible is always very concrete: the word mercy, tenderness – rahamim oMJUFSBSZiFOUSBJMTwoJTBQMVSBMGPSNGSPN
rehem (raham) – “BXPNCw"DDPSEJOHUP&MJTBCFUI"+PIOTPOJOUIF#JCMFUIFSFBSFTFWFSBMTQFDJĕDGFNJOJOF
metaphors: ShechinaBTBDUJWFQSFTFODFPG(PEXJUIQFPQMFJOUIF)PMZPG)PMJFTJOUIF5FNQMFWisdom as
personification of a creating and supporting power of God in Proverbs and other Wisdom literature.
*OBTJNJMBSXBZ&MJTBCFUI"+PIOTPOTQFBLTBCPVUUIFTFDPOEQFSTPOPG)PMZ5SJOJUZ0OFPGLFZUFYUT 
that allow her to consider Jesus in the feminine language is a fragment from Luke, where Jesus speaks about
IJNTFMGBOE+PIOUIF#BQUJTUBTiDIJMESFOPG8JTEPNw -VLF +FTVT$ISJTUJTOPUKVTUUIFTPOPG8JTEPN 
for Johnson he is Wisdom, therefore she speaks about Jesus-Sophia"UĕSTUHMBODF BTUSBOHFRVFTUJPOBCPVUUIF
HFOEFSPG+FTVTJTDPOOFDUFEUPBWFSZJNQPSUBOURVFTUJPOBCPVUTBMWBUJPO*G(PETBWFTIVNBOTCZBTTVNJOH
IVNBOOBUVSFJONBTDVMJOFGPSN IPXXFNBZTQFBLBCPVUUIFTBWJOHPGXPNFO "SFXPNFOTBWFECZUIF
PCFEJFODFUPNFO BTTPNF$IVSDI'BUIFSTQSPQPTFE
ćFUIJSEQFSTPOPG)PMZ5SJOJUZoUIF)PMZ4QJSJUoGPS&MJTBCFUI"+PIOTPOJTper seGFNJOJOFćBUJOEJcates not only feminine gender of Hebrew Ruach, but various symbols are used in the Bible to describe action
of the Spirit of God: a bird, fire, water, wind, wisdom etc. In early Christianity this feminine symbolism was
known and widely used. It is still used in a very ancient Syrian rite where the Spirit is described as Mother of
the newborn Christian in Baptism.
Magisterium of Catholic Church treats such feminist theological investigations mainly positive but with
TPNFDBVUJPO1SPGFTTPS3FNJ#SBHVFJOIJTBSUJDMFi*T(PEUIF'BUIFSBNBO wQSPWJEFTJOEJSFDUDSJUJRVFPG(PE
Language used by Elisabeth A. Johnson and many other feminist theologians. When Jesus speaks about God
BTUIF'BUIFS JUJTOPUTPNVDIBCPVUUIFNBMFOFTTPG(PE CVUBCPVUGBUIFSOFTT"OEIF BDDPSEJOHUP3FNJ
#SBHVF EPFTOUNFBOKVTUiBQBSFOUw CFDBVTFDPODFQUTPGGBUIFSBOENPUIFSBSFOPUTJNQMZJOUFSDIBOHFBCMF 
therefore, a feminist use of the language of God in some way is the simplification and reduction of very essential
conceptions of Christian theology.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: feministinė teologija, kalba apie Dievą, Trejybė, sofiologija.
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