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Það var einn mánudagsmorguninn sem ég vaknaði út frá draumi, eða minningu. 

Stundum er ekki gott að greina þarna á milli. Eftir klukkustundar leiðangur um 

internetið fann ég loks teiknimyndina, The Railway Dragon, sem ég hafði horft á 

endurtekið sem barn í heimsókn hjá móðurforeldrum mínum í Lerkihlíð. Drekinn 

gamli, aðalpersóna myndarinnar, sagði að allt sem væri gleymt mætti muna á ný. Það 

sem skipti máli væri hvernig við horfum, hvort við horfum í raun, í kringum okkur. 

Að baki hverrar yfirlýstrar rannsóknarspurningar liggja aðrar, kannski stærri. Það eru 

spurningarnar sem stökkva fram óbeðnar, hvort heldur í önnum hversdagsins eða í 

stundum milli stríða. Það sem knúði þessi ritgerðarskrif áfram var fyrst og síðast 

spurningin um afstöðu mannsins til tilveru sinnar, hér og nú. Er rými í tilveru 

nútímamannsins fyrir Heilagan Anda, sem umhverfir allt líf? Það mætti kannski orða 

spurninguna svo: Er rúm fyrir Líf í þessu lífi?  

 Það var ekki fyrr en ég horfði á The Railway Dragon að nýju sem ég vissi 

hvernig ég ætti að skrifa þessa ritgerð. Einn af kennurum mínum við Guðfræðideild 

Háskóla Íslands sagði eitt sinn að um leið og maður hætti að nálgast nám sitt sem leik, 

þá væri það einskis nýtt. Að einhver neisti sem liggi í kjarna eðlis okkar, sem birtist í 

lífi sem leikur, í leik sem uppgvötvar, verði að haldast tendraður. Ég get ekki annað 

en tekið undir orð þessa ágæta kennara. Eftir því sem ritgerð þessi óx gerði ég mér æ 

betur grein fyrir því að fullkomið akademískt hlutleysi geti ekki verið til. Við erum öll 

hluti af einhverju samhengi. Ég er íslenskur guðfræðinemi, fæddur 1987, kristinnar 

trúar, alinn upp við vestræn gildi og öll túlkun mín á guðfræði Elizabeth Johnson ber 

eflaust því félagslega samhengi sem ég hef verið hluti af skörp merki. Það er þó 

einlæg von mín að ritgerðin gegni fræðandi hlutverki sínu með sóma og sé auk þess 

þægileg aflestrar. Mig langar að tileinka þessa ritgerð móðurforeldrum mínum, 

Eyrúnu Eiríksdóttur og Hjalta Jóni Þorgrímssyni. Stuðningur þeirra og hvatning hefur 

verið ómetanlegur, ekki síst eftir að ég hóf nám í guðfræði. Líf okkar er allt fullt af 

vörðum sem marka leið okkar, vörðum sem að minna okkar á það sem er yfirhöfuð 

vert þess að muna. Ég vil þakka ömmu og afa fyrir að hafa verið með mér á leið 

minni.   

Reykjavík, september 2012  

Hjalti Jón Sverrisson 
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Inngangur 

 

Við lifum á heillandi tímum. Við lifum á tímum ótrúlegra tækniframfara og 

upplýsingamiðlunar, á tímum hnattvæðingar og fjölmenningar. Við lifum ekki síður á 

tímum endurskoðunar, tímum sem reyna, sem þurfa, að svara kallinu eftir gagnrýni, 

svara kallinu eftir hugsun sem er ný og skapandi en ekki síður óhrædd við að skoða 

gamlar hugmyndir með vakandi augum, opnum huga. Feministahreyfingin hefur ekki 

síst frá seinni hluta tuttugustu aldarinnar komið fram með nýjar nálganir og gagnrýni 

á gamlar hefðir. Kristin guðfræði er þar engin undantekning en guðfræðingar á borð 

við Mary Daly, Sally McFague og Rosemary Radford Ruether hafa haft mikil áhrif á 

orðræðuna innan guðfræðinnar síðustu áratugi. Þessi hópur er margleitur og innan 

hans er að finna mikla flóru ólíkra skoðana og hugmynda, sem vaxa, breytast og sem 

bætist stöðugt við. Á meðan þeir guðfræðingar sem teljast hluti af þessum hópi deila 

ekki endilega sömu skoðunum á Biblíunni, kirkjunni, eða kristindómi yfirhöfuð, þá 

eiga þeir það sameiginlegt að hafa að leiðarljósi þann grunn sem hugsjón feminismans 

byggir á. Hugsjón sem fólgin er í réttlætiskröfu sem kallar eftir mannúð, virðingu og 

jöfnum rétti.
1
   

 Rosemary Radford Ruether hefur sagt feminiska guðfræði byggja á þremur 

þáttum. Sá fyrsti felst í að koma með upplýsta gagnrýni á hefðina sem mótað hefur 

kristindóm og hvernig sú hefð hefur takmarkað og komið í veg fyrir tækifæri og rétt 

kvenna til tjáningar og upplifunar. Í öðru lagi ber feminiskri guðfræði að reyna að 

endurheimta sögur kvenna úr fortíð og nútíð og breiða áfram í viðleitni við að sýna 

fram á þær gáfur og innsæi sem konur hafa haft fram að færa. Í þriðja lagi er verkefni 

feminiskrar guðfræði að taka til endurskoðunar og endurmóta hefðbundnar 

kennisetningar kristindómsins í viðleitni við að hjálpa kirkjunni að mæta öllum þeim 

ólíku þörfum sem er að finna meðal meðlima kirkjunnar.
2
 Þessari ritgerð er ætlað að 

veita innsýn inn í guðfræði vist-feminiska guðfræðingsins Elizabeth A. Johnson. 

Elizabeth A. Johnson er fædd 6. desember 1941 og er prófessor við Fordham háskóla 

í New York. Hún hefur gefið út bækur á borð við She Who Is: The Mystery of God in 

Feminist Theological Discourse (1992), Friends of God and Prophets: A Feminist 

Theological Reading of the Communion of Saints (1998) og Quest for the Living God: 

                                                        
1 Japinga, Lynn 1999,  13 
2 Japinga, Lynn 1999, 21 
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Mapping Frontiers in Theology of God (2007). Johnson hefur á ferli sínum tekið til 

umfjöllunar ólík málefni og til þess að gefa fulla innsýn inn í hugmyndir hennar og 

dýpt þeirra þyrfti til stærra verk en það er hér um ræðir. Markmið Johnson með 

guðfræði sinni orðar hún vel í She Who Is en þar segir hún þau vera fólgin í því að 

fjalla um og kanna leyndardóm þann sem Guð er, á hátt sem falli að kristinni trú og 

geti stutt við lausn náttúrunnar, kvenna, karla; sköpunarinnar í heild sinni.
3
 Líf 

manneskjunnar byggir samkvæmt Johnson á þremur gerðum sambanda; samband 

hennar við umhverfi sitt, náttúruna, við aðrar manneskjur, og samband sitt við sinn 

æðri mátt, samband sitt við Guð.
4
 Aðalmarkmið þessarar ritgerðar er að kanna 

guðfræði Johnson, þessar þrjár gerðir sambanda og veita innsýn í þá miðlægni sem 

Heilagur Andi, Guð sem er hér og nú, með og í sköpuninni, hefur í guðfræði hennar. 

Með það í huga er tekin til umfjöllunar guðfræði hennar er varðar umhverfi, samfélag 

og tungumál og ásamt umfjöllun um þau atriði sem einkennt hafa gagnrýni hennar.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Johnson, Elizabeth A. 2002, 8 
4 Johnson, Elizabeth A. 1993, 20 
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Gagnrýni Elizabeth Johnson  

 

Hefð stigveldis og tvíhyggju  

 

 Í verkum Elizabeth A. Johnson má finna mikla gagnrýni á þær guðfræðilegu, 

heimspekilegu og menningarbundnu hugmyndir og kenningar sem hafa mótað kristna 

menningu hins vestræna samfélags. Greinir Johnson í þeirri stigveldisbundnu 

tvíhyggju sem hefur verið ríkjandi rót þeirrar mismununar og valdníðslu sem 

einkennandi hefur verið og bitnað ekki hvað síst annars vegar á konum og hinsvegar á 

umhverfinu.
5
 Kynhyggjunni hefur verið stýrt í sögunnar rás í gegnum félagsmót 

feðraveldisins, þar sem völd dreifast á meðal drottnandi karlmanna sem tróna efst á 

valdapýramída samfélagsins. Johnson talar þar um „androcentrisma”, sem lýsir sér í 

því að skapgerðareinkenni fullorðins karlmanns eru séð sem stöðluð forskrift að 

mannkyninu í heild sinni og veitir lítið rými fyrir fjölbreytileika. Samfélagsleg 

holning verður með því einhæf og lokuð og verður til þess að konur verði ekki jafn 

sýnilegar á hinum ólíku sviðum samfélagsins og þær gætu annars verið.
6
 

Kynjamismununin á sér dýpri rætur en þær sem liggja í klassískri grískri 

heimspekihugsun tvíhyggjunnar, en karllæg, stigveldisskipt þróun hefur til að mynda 

verið innan gyðinglegra trúarbragða frá því fyrir tíma Jesú og má helst finna í túlkun 

gyðinga á stigveldi heilagleikans. Sáttmálinn var upphaflega gerður við Abraham og 

táknmynd sáttmálans, táknmynd hins helga sambands milli þjóðar Ísraels og Guðs, 

var umskurn karla. Þróun lögmáls gyðinga var karllæg og blæðingar og barnsburður 

meðal þess sem skilgreint var óhreint.
7
   

 Hugmyndafræði tvíhyggjunnar einkennist af því að skipta raunveruleikanum í 

tvo ólíka heima, heim efnis og heim andans, sem standa hvor móti öðrum þar sem 

stigveldi skapast og annar heimurinn gerður rétthærri hinum.
8
 Tvíhyggjan hefur haft 

mótandi áhrif á kristna guðfræði allt frá upphafi. Hún felst í því að sjá andann sem 

handankomandi og einkenndur af því að vera hugur, skynsemi, það varanlega og 

eilífa. Á meðan er efnið hið veraldlega, líkamlega, ófullkomna, þurfandi og 

                                                        
5 Johnson, Elizabeth A. 1993, 10 
6 Johnson, Elizabeth A. 1993, 24 
7 Johnson, Elizabeth A. 1999, 57 
8 Johnson, Elizabeth A. 1993, 10 
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endanlega.
9
 Aðskilnaður anda og efnis verður til þess að manneskjunni finnst hún 

fjarlæg umhverfi sínu, náttúrunni. Út frá þessum hugmyndum hefur skapast félagsleg 

tvíhyggja sem fólgin er í því að andinn er lagður að jöfnu við hið karllæga á meðan 

efnið hefur verið bundið því kvenlæga.
10

 Aðskilnaðarhugsun tvíhyggjunnar verður til 

þess að ýkja samfélagslega þróun sem falin er í því að lítill hópur manna nýtur 

forréttinda og lifir á efsta þrepi valdapýramídans, sem hannaður er þeim til þjónustu, á 

meðan undir eru konur, fátækir, hinn náttúrulegi heimur í heild sinni.
11

 Í gagnrýni 

sinni í Women, Earth, and Creator Spirit, bendir Johnson á að sálgreinar hafi haldið 

fram að sköpun og beiting tvíhyggjunnar sé í raun leið mannsins til að takast á við 

ótta um eigin endanleika, varnarleysi og dauða. Varnarleysi mannsins umhverfir hann 

og hann stendur alltaf frammi fyrir því hve litlu hann fær stjórnað. Með því að skipta 

veruleika sínum upp í tvennt reynir maðurinn að yfirfæra dauðleika sinn, það hve 

berskjaldaður hann í eðli sínu er, á breyskan líkamann, náttúruna, konur, allt sem hann 

fær greint frá sjálfi sínu. Leið tvíhyggjunnar er því ein af tærari birtingarmyndum 

viðleitni mannsins við að ná stjórn á tilveru sinni.
12

     

 

Upplýsingin   

 

Á tímum upplýsingarinnar komu enn fram hugmyndir sem studdu við hinn forn-

gríska heimspekiarf. Heimspeki manna á borð við Rene Descartes hafði mikil áhrif, 

þar sem tvíhyggjuhugmyndir voru þróaðar. Kenningar Descartes greindu skýrt milli 

anda og efnis og byggðu ekki síst á því að nálgast efnið, líkamann, náttúruna, á 

vélrænan hátt. Vísindaleg heimspeki upplýsingarinnar hlutgerði því náttúruna. Í stað 

þess að vera séð sem lífræn heild, starfandi á sinn sérstæða dularfulla hátt, var 

náttúran vélræn, gerð úr hlutum sem mátti eiga við og haga að mannsins vild, eftir því 

sem hann taldi manninum best.
13

 Áhersla upplýsingarinnar var á hinn skynsama hug 

(res cogitans) sem væri hið sanna sjálf og greindi efnið, náttúruna, alheiminn í 

viðleitni við að skilja og ná valdi á.
14

 Johnson tekur til dæmis orðalag 

heimspekingsins og vísindamannsins Francis Bacon sem talaði um að hrifsa þekkingu 

                                                        
9 Johnson, Elizabeth A. 1993, 11 
10 Johnson, Elizabeth A. 1992, 12 
11 Johnson, Elizabeth A. 1993, 14-15  
12 Johson, Elizabeth A. 1993, 16-17 
13 Johnson, Elizabeth A. 1993, 14 
14 Johnson, Elizabeth A. 1993, 13 
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úr skauti náttúrunnar, að rífa í hár höfuðs hennar og móta að nýju með aðstoð 

vísindatækninnar.
15

 Orðalag Bacon einkennist af kvengervingu náttúrunnar og 

hreinlega ofbeldisfullu viðmóti í hennar garð. Vist-feministinn Carolyn Merchant er 

ein af þeim gagnrýnisröddum sem Elizabeth Johnson nefnir í umfjöllun sinni en 

Merchant hefur gagnrýnt hvernig kvengerð orðræðan um náttúruna hafi þróast á 16. 

og 17. öld frá því að draga upp mynd af jörðinni sem hinni nærandi móður og við hafi 

tekið myndmál sem einkennist af því að einblína á það hve óstjórnleg og villt náttúran 

er og að hana þurfi að temja.
16

  

  

Guðsmyndin    

 

Gagnrýni Johnson á þær tvíhyggjuhugmyndir sem ráðandi hafa verið í gegnum 

söguna beinist ekki síst að þeim áhrifum sem þær hafa á hina ríkjandi guðsmynd, þar 

sem aðskilnaðarhugsun tvíhyggjunnar verður til þess að guðsmyndin mótast af 

áherslu á hinn handanverandi Guð, fjarlægan sköpun sinni. Áherslan verður á Hann 

sem trónir efstur í valdapýramída tilverunnar og Hann sem skapar með orði sínu. 

Hvað þrenningarkenningum viðkemur þá verður tvíhyggjan til þess að áherslan festist 

við einungis Föður og Son. Með þessu hverfur rými fyrir Heilagan Anda sem sætir 

afgangi, en Johnson, með áherslu sinni á mikilvægi Heilags Anda innan guðfræði 

sinnar, kemst glettilega að orði í Women, Earth, and Creator Spirit þegar hún bendir á 

að tvíhyggjan eigi í erfiðleikum með þrenningar.
17

   

 Í She Who Is tekur Johnson fyrir hina klassísku guðstrú, deismann. Þar ítrekar 

Johnson hvernig deisminn hafi lagt ofuráherslu á handanveru Guðs gagnvart 

heiminum, þar sem hann er ósnertur af framvindu sögunnar, þeirri þjáningu sem er 

óhjákvæmileg mönnunum. Guð er hinn hátt upp hafni drottnari, sem þrátt fyrir að 

hafa skapað heiminn og ríkja yfir honum lætur hann ekki hafa áhrif á sig, heldur er 

almáttugur og ósnertur af honum.
18

 Það er merkilegt hve sjálfgefin þessi guðsmynd 

kann að þykja á vesturlöndum almennt, en eins og Johnson bendir á út frá greiningu 

guðfræðingsins Sallie McFague er þessi guðsmynd í raun eins og uppskrift að 

                                                        
15 Johnson, Elizabeth A. 1993, 15 
16 Warren, Karen J. 1998, 187 
17 Johnson, Elizabeth A. 1993, 20 
18 Johnson, Elizabeth A. 2002, 19 
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algjörum jarðneskum einræðisherra, og í henni lifir stigveldisskiptingin ekki síst.
19

 

Feministar hafa bent á að þessi einsleita guðsmynd deismans sé í raun eins og 

útópískur draumur feðraveldisins af hinum fullkomna karlmanni.
20

 Eigi konur að fá 

að upplifa sig sem imago Dei, í mynd Guðs, þá þurfi að taka þessa nálgun til algjörrar 

endurskoðunar, þar sem þessi guðsmynd hafi átt þátt í því að leiða til útilokunar og 

kúgunar kvenna í gegnum söguna.
21

 Johnson snertir á gagnrýni nítjándu- og 

tuttugustualdar atheista á deismann, sem hafi falist í því að benda á hve útilokandi og 

lokuð guðsmyndin er og hvernig hún undirstriki félags- og hagfræðilega undirokun.
22

 

 Í allri gagnrýni sinni undirstrikar Johnson það hve mikilvægt er að halda 

samræðunni um Guð, guðsmyndina, um það hvernig við tölum um Guð, hvaða orð 

við notum, gangandi; óhrædd við gagnrýna umræðu. Í skrifum hennar má greina 

bjartsýni um að nú sé vilji til staðar til að ræða um og endurmóta orðræðu okkar um 

Guð, tengsl hans við heiminn, umhverfi, menn og í því tilliti hafi ekki síst komið inn 

sem fersk rödd hin feminiska gagnrýni.
23

   

 

 

Heilagur Andi  

 

 Jörðin var þá auð og tóm. Myrkur grúfði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir 

 vötnunum
24

  

 

Í 2500 ár hafa þessi orð hér að ofan, ásamt fleiri þeim er mynda sköpunarfrásögn 1. 

Mósebókar, verið tilefni til vangaveltna, rannsókna, rökræðna, listsköpunar, 

tilbeiðslu, svo áfram mætti telja. Enn í dag, öllum þessum árum eftir að textinn var 

ritaður grípur hann athygli okkar. Strax í upphafi sköpunar Guðs er andinn viðstaddur, 

svífur í, yfir og um sköpunina. Hebreska orðið ruah sem þýtt er sem andi getur raunar 

bæði verið þýtt sem vindur og andi, jafnvel bæði samtímis samkvæmt Gamla 

                                                        
19 Johnson, Elizabeth A. 2002, 20 
20 Johnson, Elizabeth A. 2002, 21 
21 Johnson, Elizabeth A. 2002, 9 
22 Johnson, Elizabeth A. 2002, 20 
23 Johnson, Elizabeth A. 2002, 21 
24 1.Mós.1:2 
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testamentis fræðingnum Bill Arnold.
25

 En strax í upphafi sköpunarsögunnar og í 

gegnum alla Biblíuna er Heilagur Andi í og með sköpuninni. Eins og sálmaskáldið 

kemst að orði í 19. Sálmi:  

  

 Himnarnir segja frá Guðs dýrð,  

 festingin kunngjörir verkin hans handa.
26

  

  

Í Biblíunni er notast við fyrirbrigði úr náttúrunnar heimi til að tákna Heilagan Anda 

og má þar meðal annars nefna eld, vatn og áðurnefndan vindinn. Í 

Jóhannesarguðspjalli talar Jesús um raunveruleika Heilags Anda og það að vera af 

honum fæddur með því að vísa til vindsins:  

 

            „Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þyt hans. Samt veistu ekki 

 hvaðan hann kemur  né hvert hann fer.27     

 

 Í dag vekur Elizabeth Johnson ásamt fleiri guðfræðingum upp þá spurningu 

hvort Heilagur Andi sé gleymdur og gagnrýnir Johnson það hve lítil áhersla virðist á 

þessa birtingarmynd guðdómsins, sem sumir hafa gengið svo langt að kalla 

„öskubusku þrenningarinnar”.
28

 Johnson telur mikla þörf á að endurvekja meðvitund 

um Heilagan Anda, því falli sú mynd í gleymsku sviptum við okkur tækifærinu til 

þess að komast nær leyndardómum Guðs og upplifa til fulls hinar ótal birtingarleiðir 

heilagleikans innan veraldarinnar.
29

 Út frá gagnrýni Johnson telur hún að nú sé tími til 

endurskoðunar og endurbóta sem birtist á þrenna vegu: Með því að gefa betri gaum að 

reynsluheimi og visku kvenna; með því að gefa skyldleika okkar við jörðina, 

umhverfi okkar, gaum að nýju og eins að gefa gaum að hefðum tengdum Heilögum 

Anda.
30

   

 Þróun þessa áhersluskorts hvað Heilagan Anda varðar á sér djúpar rætur. Sé 

saga þrenningarkenninga skoðuð þá kemur í ljós að þessi þriðja birtingarmynd 

guðdómsins hefur mátt sæta afgangi, jafnvel eftir tilurð Níkeujátningarinnar þar sem 

                                                        
25 Arnold, Bill T. 2009, 38 
26 Sálm.19:2 
27 Jóh. 3:8 
28 Johnson, Elizabeth A. 2002, 131 
29 Johnson, Elizabeth A. 2002, 131 
30 Johnson, Elizabeth A. 1993, 40 
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játað er að Andinn sé Guð, lífsgjafi, sem beri að tilbiðja með og til jafns við Föður og 

Son. Johnson veltir því fyrir sér hvort hér hafi áhrif uppsetning kenninga; hvort það að 

Heilagur Andi sé nefndur síðast verði til þess að hann sé svo auðveldlega utanveltu.
31

 

Áðurnefnd áhersla vestrænnar guðfræði á tvíhyggju hefur eflaust ekki síst átt þátt í 

þeirri þróun sem orðið hefur. Myndin af Heilögum Anda, sem er hér og nú, yfir, undir 

og allt í kring, í allri dýrð sköpunar, er á skjön við hugmyndaheim tvíhyggjunnar, þar 

sem leiðin til heilagleika hefur svo gjarnan verið túlkuð sem leið þess að „flýja 

heiminn”, að losna undan löngunum og amstri þessa efnislega, endanlega heims, 

frelsast undan vanmáttugu holdinu, slíta tengslin við heim efnis á meðan andans 

tengsl væru treyst.
32

 Klausturshreyfingin sem varð til á fyrstu öldum kristninnar er 

gott dæmi um þessa viðleitni manna til að draga sig úr hinum veraldlega heimi.
33

 

 Elizabeth Johnson reynir við spurninguna um hvar Guð sé að finna í 

veröldinni, hvar þá Heilagur Andi sé, sé heilagleikinn íverandi hér. Svar hennar er í 

senn auðmeltanlegt og erfitt: Möguleikarnir á að komast í tengsl við Heilagan Anda, 

að komast í snertingu við dýrð heilagleikans, eru óþrjótandi og því er eina rétta svarið; 

mögulega alls staðar, hvenær sem er, í hverju sem er. Í eðli sínu er ekkert afmarkað 

svæði eða tilvistarlegt svið sem er eiginlegt til einokunar á trúarlegum upplifunum.
34

 

Frekar verði aukin meðvitund um veru og virkni Heilags Anda hér og nú í sköpuninni 

til þess að auka meðvitund, virðingu og kærleika gagnvart leyndardómi þeim sem 

hinn veraldlegi heimur er.
35

 Upplifanir okkar af Guði eru margræðar, og þær eru þar 

og í því sem við finnum.   

 

Þrjár leiðir  

 

Í She Who Is tekur Johnson til umfjöllunar þrjár ólíkar leiðir sem gefa innsýn í starf 

og birtingarmyndir Heilags Anda. Í fyrsta lagi er um að ræða svokölluð „Alpa-áhrif” 

og „Chernobyl-áhrif”. Með „Alpa-áhrifunum” vísar Johnson til þeirra stunda sem 

velflestir upplifa einhvern tímann á lífsleiðinni; þegar fólk upplifir það að verða 

uppnumið yfir mikilfengleika veraldarinnar; því hve ægifögur náttúran getur verið, á 

                                                        
31 Johnson, Elizabeth A. 2002, 128 
32 Johnson, Elizabeth A. 1993 18 
33 Magnús Jónsson 1941, 71 
34 Johnson, Elizabeth A. 2002, 124 
35 Johnson, Elizabeth A. 2002, 124 
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svo einstaklega tilhafnarlausan máta. „Chernobyl-áhrifin” aftur á móti taka til þeirra 

stunda þegar innra með manneskjunni spretta fram eins og handan aðkomandi 

mótmæli gagnvart eyðileggingu náttúrunnar og þeirra lífgjafa sem innan hennar sé að 

finna.
36

   

 Í öðru lagi birtist Heilagur Andi ekki síst í þeim kærleika sem við finnum 

gagnvart hvert öðru, í þeim ógnarsterku böndum sem við erum fær um að binda við 

aðrar mannverur, bönd sem geta valdið hinum mesta fögnuði sem við fáum kynnst, 

rétt eins og þau knýja raunar fram okkar dýpstu sorgir. Því hvað er sönn ást annað en 

Heilagur Andi?
37

   

 Í þriðja lagi beinir Johnson sjónum sínum að samfélögum, litlum og stórum, 

hvort sem um ræðir lítið þorp eða samfélag það sem alheimurinn raunar er og þeim 

lögum, skrifuðum og óskrifuðum sem móta samfélögin. Veröldin byggir á 

gagnkvæmni, á tengslum og í þeim er Heilagan Anda að finna, þar er Heilagur Andi 

viðstaddur og virkur.
38

 Í Heilögum Anda færist manneskjan nær Guði og nær sjálfri 

sér, kjarna sínum, kynnist sínu innsta eðli.
39

 Birtingarmynd Heilags Anda er þá ekki 

síst í réttlátri reglugerð og í því samfélagi þar sem réttvísin fær framgengt.
40

  

 

Huggarinn 

 

Það er ekki svo að Heilagur Andi sé fjarri þar sem þjáning og óréttlæti er að finna, 

þvert á móti þá er áherslan innan ritningarinnar ekki síst á að þar sé hann viðstaddur. 

Eins og segir í Sálmunum:  

  

           Morgun, kvöld og miðjan dag  

            kveina ég og styn   

            og hann bænheyrir mig
41

  

  

Hlutverk Heilags Anda er hlutverk huggarans. Armæðuna er víða að finna í 

tilverunni, hún er mörkuð þjáningu og ófullnægju. Það er óhjákvæmilegur hluti 

                                                        
36 Johnson, Elizabeth A. 2002, 125 
37 Johnson, Elizabeth A. 2002, 125-126 
38 Johnson, Elizabeth A. 1993, 27 
39 Johnson, Elizabeth A. 1999, 212 
40 Johnson, Elizabeth A. 2002, 126-127 
41 Sálm. 55:18 
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sérhvers lífs að upplifa skort á einhvern hátt, að einhverju leiti, einhvern tímann á 

lífsleiðinni. Inn í þær aðstæður hefur Heilagur Andi hlutverk, samkvæmt Elizabeth 

Johnson, þar sem hann glæðir von í vonlausar aðstæður, græðir sár og endurnýjar það 

sem hefur verið beygt og brotið.
42

 Þegar sköpunin kallar eftir nýju upphafi úr 

aðstæðum erfiðleika, ofbeldis, óréttlætis, sársauka, kemur Heilagur Andi með 

græðandi mátt sinn.
43

 Johnson bendir á að þá von sem kristnir finna í sögunni af 

upprisu Jesú Krists geti þeir eins bundið við starf Heilags Anda í sínu eigin lífi.
44

   

 

Vivificantem  

 

Í allri umfjöllun Elizabeth Johnson um Heilagan Anda er hugmyndin um vivificantem, 

lífgjafann, miðlæg. Heilagur Andi er vivificantem, dregur fram líf og nærir það, brúar 

bilið – er samtengingin sem endurnýjar. Heilagur Andi glæðir lífi að nýju jafnt það 

sem bognar og það sem brotnar, hvort sem þar veldur synd eða einfaldlega tímans 

tönn.
45

 Sem vivificantem er Heilagur Andi hin skapandi uppspretta alls lífs, látlaust 

flæði guðlegs máttar sem viðheldur heiminum og endurnýjar.
46

 Sköpunin var ekki 

einstakur viðburður í upphafi, veröldin var ekki sköpuð í einu verki og skilin svo eftir, 

heldur er áframhaldandi þróun; sköpunarstarfið er sístætt. Heilagur Andi er alltaf að 

störfum innan sköpunarinnar, sem gefur líf og hlúir að því með kærleika.  

 Johnson bendir á að sé tekið tillit til þessa, þá verði ljóst hve fjarlæg guðfræði 

Heilags Anda er hugmyndum deisma upplýsingarinnar.
47

 Í ljósi skilnings Johnson á 

Heilagan Anda sem endurnýjandi lífgjafa er nokkra rökvísi að finna í von manna um 

framhaldslíf í einhverri mynd. Í ljósi þeirrar þekkingar sem manneskjan hefur öðlast á 

verkun og framgangi lífsins, líf- og efnafræðilegum; á því margbrotna, síflæðandi 

kerfi sem lífið er ásamt þeirri guðfræðilegu túlkun sem reist er kringum 

trúarhugmyndir um náðargjafir Guðs, telur Johnson að engin ástæða sé til að útiloka 

möguleikann á eftirlífi.
48

 Vonin um að það sé ekki tómið eitt sem taki á móti manni 

eftir hinn síðasta andardrátt heldur það Allt sem sé hinn lifandi Guð, sem gefi nýja 

                                                        
42 Johnson, Elizabeth A. 2002, 135 
43 Johnson, Elizabeth A. 1993, 43 
44 Johnson, Elizabeth A. 1999, 211-212 
45 Johnson, Elizabeth A. 1993, 20 
46 Johnson, Elizabeth A. 1993, 42 
47 Johnson, Elizabeth A. 2002, 134 
48 Johnson, Elizabeth A. 1999, 212 
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framtíð, hversu ólíkleg sem tilhugsunin kann að virðast skynseminni. Johnson áréttar 

þó að hún sé ekki að gera nokkra tilraun til þess að sanna tilvist eilífs lífs, heldur sé 

hún fyrst og síðast að benda á tengsl eskatólógískrar vona, oftar en ekki bundnar 

upprisu Jesú Krists, og kenninga um hinn lífgefandi Heilagan Anda.
49

  

 

Panentheismi  

 

Með guðfræði sinni, jafn einbeitt og hún er að hlutverki Heilags Anda; veru hans 

innan heimsins þar sem hann uppfyllir og er í öllu, er Elizabeth Johnson búin að 

fjarlægjast í guðfræðilegu samhengi hinn klassíska deisma og komin mun nær 

panentheisma. Panentheismi byggir á trú á guðlegt afl sem gagnsýri allt hið 

náttúrulega og teygi sig ótímandlega út fyrir veru hins náttúrulega. Mikilvægt er að 

gera greinarmun á panentheisma og pantheisma. Pantheismi gerir ekki greinarmun á 

hinu guðlega og því náttúrulega, skapara og sköpun, en það gerir panentheisminn. 

Panentheismi byggir á því að ekki er allt Guð, en allt er í Guði. Panentheisma er að 

finna til í einhverri mynd í velflestum trúarbrögðum. Í trúarbrögðum frumbyggja 

Ameríku er panentheismi áberandi, meðal annars hjá þjóðflokkum á borð við Kréa, 

þar sem hinn Mikli Andi var og er tilbeðinn.
50

 Í heimspeki hins forn-gríska heims er 

að finna þónokkra panentheiska áherslu, meðal annars í heimspekikenningum er varða 

Orðið, Logos. Í kristni hefur Logos heimspekin spilað mikilvæga rullu, má þar benda 

á upphafsorða Jóhannesarguðspjalls:   

  

                 Í upphafi var Orðið og Orðið var hjá Guði og Orðið var Guð
51

  

 

 Elizabeth Johnson styður panentheiskan skilning sinn ekki síst með því að vísa 

til vitnisburða Biblíunnar um starf Heilags Anda. Heilagur Andi er eins og vindurinn 

sem fer um heiminn, á ferð, ósýnilegur en ávallt á hreyfingu. Strax í sköpunarsögunni 

er sagt frá því að Andi Guðs hafi svifið yfir vötnunum.
52

 Hebreska orðið Ruah, sem 

notað er um Heilagan Anda í Gamla testamentinu hefur panentheiskan blæ þegar horft 

er til þess að orðið getur átt við um andardrátt manna og dýra. Ruah, andi Guðs er til 

                                                        
49 Johnson, Elizabeth A. 1999, 211 
50 http://esask.uregina.ca/entry/cree_religious_ethos.html 
51 Jóh. 1:1 
52 1.Mós. 1:2 
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marks um viðveru lífsins, án andans er bókstaflega ekkert líf.
53

 Andi Guðs hefur bein 

áhrif á líf og framgang mannsins og maðurinn getur verið fær um að finna fyrir, gera 

grein fyrir og tjá sig um þau áhrif. Í Lúkasarguðspjalli vísar Jesú Kristur þannig til 

orða Jesaja spámanns þegar hann segir andann hafa komið yfir sig og gengst við 

messíasarhlutverki sínu:  

 

 Andi Drottins er yfir mér  

 af því að hann hefur smurt mig.  

 Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap,  

 boða bandingjum lausn    

            og blindum sýn,   

            láta þjáða lausa   

 
           og kunngjöra náðarár Drottins.

54
  

 

Spámönnunum sem eru eignuð þessi orð, Jesaja og Jesús, tala báðir á þann veg að þeir 

eiga í virku, gagnkvæmu sambandi við anda Guðs. Þannig hefur eins oft verið lögð 

áhersla á að nálgast bænina sem samræðu manns og Guðs. Í bæn mannsins eigi ekki 

að vera um eintal að ræða, heldur sé hún í eðli sínu gagnkvæm samskipti. Í 

panentheiskum skilningi Johnson er þessi áhersla á hið virka samband milli hins 

guðlega og hins veraldlega, í sameiginlegri íveru.
55

   

 Að minnast Heilags Anda og vera opinn fyrir raunveruleika hans innan tilveru 

mannsins afvopnar ekki aðeins tvíhyggjuna og stigveldi hennar heldur færir Guð nær 

manninum. Heilagleikinn verður ekki handanverandi heldur hefur þá rými til að vera 

íverandi í hinum „grámyglulega” hversdagsleika.
56

 Með því styrkist vitundarsamband 

mannsins við sinn æðri mátt og traust vináttubönd skapast, byggð á trú á gagnkvæmni 

sem verður til þess að auka almenna samkennd mannsins við veröldina sem hann lifir 

og hrærist í.
57

    

 

 

                                                        
53 Johnson, Elizabeth A. 1993, 46 
54 Lúk. 4:16-20  
55 Johnson, Elizabeth A. 1993, 42-43 
56 Johnson, Elizabeth A. 1993, 57 
57 Johnson, Elizabeth A. 2002, 145 
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Umhverfi  

 

Árið 1967 birtist greinin The Historical Roots of Our Ecologic Crisis eftir Lynn 

White, Jr. í tímaritinu Science sem fjallar um stigvaxandi áhyggjur varðandi stefnu 

Vesturlanda í umhverfismálum. Í greininni tekur White til umfjöllunar þær 

tækniframfarir sem átt hafa sér stað í gegnum söguna, greinir frá því hvernig á síðari 

hluta sjöundu aldar eftir Krist hafi tekist að þróa aðferðir í landbúnaði sem hafi 

gjörbreytt grundvallarnálgun mannsins á náttúrunni, hvernig manninum, sem áður var 

hluti af náttúrunni, hafi tekist að finna leiðir til að drottna yfir náttúrunni.
58

 White 

lýsir yfir áhyggjum sínum á þeirri þróun sem orðið hefur í umhverfismálum og þeim 

umhverfisspjöllum sem eru löngu orðin daglegur veruleiki. Frá 1967 hefur röddum 

gagnrýnenda á stefnu heimsbyggðarinnar í umhverfismálum ekki fækkað, þvert á 

móti. Í ljósi þróunar umhverfismála hefur vaxandi áhersla á síðustu áratugum verið á 

breytt viðmót. Innan kristinnar guðfræði hafa verið teknar til endurskoðunar textar og 

kenningar sem notaðar hafa verið til þess að réttlæta framkomu mannsins við 

umhverfi sitt.   

 Í grein sinni “Christianity as Ecologically Harmful” and “Christianity as 

Ecologically Responsible” sýnir David Kinsley vel fram á þá ólíku túlkunarlykla sem 

innan ritningarinnar sé að finna. Til að sýna fram á hve vandmeðfarin túlkun er á 

ritningunni er hægt að taka sem dæmi 8. Sálm sem bæði hefur að geyma merki um 

mikla lotningu og lítillæti gagnvart hinum náttúrulega heimi en eins að finna þar 

drottnandi stef sem setur manninn efstan innan valdapýramída sköpunarinnar. Þær 

hugmyndahefðir er varða hið „fallna eðli” náttúru bæði mannsins og heimsins í heild 

sinni hafa lifað góðu lífi frá tímum kirkjufeðranna og allt fram til dagsins í dag.
59

  

 Í grein sinni Losing and Finding Creation, sem birtist í bókinni Christianity 

and Ecology, nær Elizabeth Johnson að orða vel það viðhorf sem hafi almennt verið 

einkennandi fyrir manninn gagnvart náttúrunni þegar hún segir að náttúran hafi ekki 

aðeins verið túlkuð sem leiksviðið þar sem hjálpræðissaga mannsins færi fram, heldur 

og hluti, tákn, fyrir það sem bjarga átti honum frá.
60

 Slík sýn horfi framhjá því að 

sköpunarsagan segir frá sköpun heims sem Guð samþykkir, sem er hans og sagður af 

honum mjög góður en það hefur ekki komið í veg fyrir misbeitingu í nafni kristinnar 

                                                        
58 White Jr., Lynn 1967, 1205 
59 Johnson, Elizabeth A. 2000, 12 
60 Johnson, Elizabeth A. 2000, 10 
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trúar.
61

   

  

Vist-feminismi  

 

Ein af þeim stefnum innan kristinnar guðfræði sem hefur verið áberandi í gagnrýni 

sinni á túlkunarhefðir á hinum náttúrulega heimi er vist-feminisminn (e.ecofeminism). 

Heather Eaton útlistar í svari sínu við grein Rosemary Radford-Ruether í Christianity 

and Ecology því sem hún telur grundvallarstoðir fyrir vist-feminiska guðfræði. Þar 

segir Eaton vist-feminiska guðfræði byggja á því að:  

 1) Finna guðfræðikenningar og hugmyndir í sögunni sem styðja áherslur vist-

feminismans, atriði sem oft hafa ekki verið mikil áhersla á í gegnum tíðina eða hafa 

jafnvel fallið í gleymsku.  

 2) Taka til endurtúlkunar mörg grunnhugtök. Dæmi um slíkt er til dæmis sú 

endurskoðun á þrenningarkenningum sem er að finna í guðfræði Elizabeth Johnson.  

 3) Mikilvægt sé að skoða samband menningar og trúarbragða á opinn hátt, 

með það að markmiði að víkka sjóndeildarhringinn út frá mannfræðilegum 

forsendum.  

 4) Eins sé mikilvægt að kristnir eigi ekki aðeins í auknum samræðum við 

önnur trúarbrögð heldur opni frekar fyrir möguleikann á að opinberun eigi sér fleiri 

farvegi en þann kristna.
62

  

 5) Að nálgast sögu trúarbragðanna í samhengi við sögu jarðarinnar og þróun 

tegundanna.  

 6) Að notast sé við aukna þekkingu í heimsfræðum sem miðla upplýsingum 

um eðli og sögu alheimsins í heild sinni og leyfa þeirri þekkingu að hafa áhrif á 

heimsmynd vísinda, heimspeki, siðfræði og trúarbragða.
63

  

 Samkvæmt Elizabeth Johnson er það grundvallandi samtenging feminismans 

og visthyggjunnar hvernig lífshættir kvenna, sem hóps, hafa í gegnum söguna byggt á 

því að tengja sjálfsskilning sinn við þau tengsl sem þær eiga.
64

 Johnson tekur í því 

samhengi sem dæmi samband dóttur við móður sína. Dóttirin geri sér grein fyrir því 

að til að þroska sjálfsmynd sína til fulls þurfi hún ekki að aðgreina sig algjörlega frá 

                                                        
61 Johnson, Elizabeth A. 1993, 2 
62 Eaton, Heather 2000, 116-117 
63 Eaton, Heather 2000, 118-119 
64 Johnson, Elizabeth A. 1993, 25 
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móður sinni, heldur þroskist hún, og þær, ekki síst fyrir tilstilli innbyrðis tengsla 

þeirra sem að þroskist og breytist með árum og aldri.
65

  

 

Konan, Jörðin, og Heilagur Andi  

 

Women, Earth, and Creator Spirit, sem að stofni til eru fyrirlestrar Elizabeth Johnson 

sem fluttir voru í Saint Mary’s College og voru gefnir út árið 1993 sem hluti af 

bókaröð kenndri við Madeleva Wolff, sem var forseti Saint Mary’s College á árunum 

1934-1961.
66

 Í Women, Earth, and Creator Spirit tekur Elizabeth Johnson til 

umfjöllunar þau umhverfisspjöll sem mannfólkið ber ábyrgð á. Umhverfisspjöll sem 

fólgin eru í eitrun mikilvægra vistkerfa með eitruðum úrgangi á borð við skólp, 

kjarnorku og svonefndra plágueyða. Þessi eitruðu efni eru mörg hver þannig gerð að 

þegar þau fara út í andrúmsloftið eða seytla niður í jörðu, þá er engin leið til að 

afturkalla skaðann sem þau valda. Mannfólkið hefur með sama hætti misnotað 

skógana og eytt þeim með of miklum ágangi, til að mynda með skógarhöggi.
67

 

Ofræktun lands er raunverulegt vandamál og landsvæði sem áður voru frjósöm eiga á 

hættu að verða að eyðimörkum.
68

 Umhverfisspjöll mannkynsins eru ekki bundin við 

landið því það eru ekki síður höfin sem hafa verið nýtt sem ruslahaugar að 

hentugleika mannsins.
69

 Allt sem hér á jörðu lifir og hrærist, allar hinar ólíkustu 

lífverur, eiga mun erfiðar með eðlilegan framgang eftir að maðurinn kom fram á 

sjónarsviðið innan veraldarsögunnar.
70

 Þá er eyðing ósonlagsins ekki síst áhyggjuefni, 

en ósonlagið gegnir því hlutverki að vernda jörðina fyrir útfjólubláum geislum 

sólarinnar, en eyðing þess er vandamál sem er á ábyrgð mannsins þar sem mannkynið 

hefur með mengun sinni stuðlað að því að rifa hefur komið á ósonlagið.
71

  

 Johnson telur að í því félagskerfi sem hefur verið við lýði, kerfi sem 

einkennist af kynhyggju, hefur samsemd kvenna og náttúru verið afskræmd þar sem 

bæði hafi verið svipt því að njóta heilagleika síns til fullnustu. Þá þekki konur, rétt 

eins og náttúran, það vel að vera notuð, hunsuð, að þurfa að upplifa ofbeldi og 
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nauðgun. Johnson bendir þá á að sú hunsun sem konur og náttúra hafa verið beitt sé 

sama hunsun og oft hefur verið áberandi hvað viðkemur Heilögum Anda, 

birtingarmynd guðdómsins innan sköpunarinnar.
72

 Það sem Johnson byggir Women, 

Earth, and Creator Spirit því á er sú kenning að misnotkun jarðarinnar sé tengd þeim 

takmörkunum sem konur hafa þurft að gangast við í gegnum söguna traustum 

böndum. Telur hún þetta tvennt þá vera bundið við það hvernig vikið hefur verið frá 

veru Heilags Anda innan sköpunarinnar.
73

 Lykilspurning verður því: Hvernig á að 

túlka samband okkar við umhverfið?  

 

Þrjú líkön  

 

Hin félagslega tvíhyggja sem á rætur sínar að rekja til forngrískra samfélaga hefur 

haft vistfræðilegar afleiðingar. Með því að setja andann ofar efninu hefur jörðin liðið, 

verandi séð sem óæðri, einungis efnisleg.
74

 Þetta einkennir sérstaklega það 

nálgunarmódel sem Johnson kallar „konungsveldislíkanið”, þar sem mannkynið er 

séð úr tengslum við jörðina og sett í drottnandi stöðu yfir öðrum verum.
75

 Annað 

líkan; „Hirðislíkanið” heldur í sömu hugmyndafræðilegu yfirbyggingu og 

„konungsveldislíkanið” en kallar manninn frekar til ábyrgðar; honum ber að vera 

hirðir og verndari jarðarinnar og þeirra lífvera sem á henni lifa og hrærast. 

„Hirðislíkanið” heldur þó fast í þá sýn að sköpunin sé til þjónustu við manninn og 

raunar sé það ekki síst svo að skylda mannsins gagnvart umhverfinu sé honum 

sjálfum til verndar.
76

 Johnson gagnrýnir yfirlæti þessara nálgana og bendir á að í 

líffræðilegu samhengi hafi það sýnt sig að tré, svo dæmi sé tekið, þurfi svo sannarlega 

ekki á hirðismennsku mannanna að halda, þar sem þau hafi verið til í heiminum í 

árþúsundir áður en fyrsta manneskjan kom til sögunnar. Þvert á móti, þá sé það 

manneskjan sem þurfi á trjánum að halda þar sem þau skapa súrefni fyrir hana til að 

anda að sér.
77

   

 Johnson greinir einnig frá þriðja líkaninu, „Skyldleikalíkaninu”, sem byggir á 

þeirri nálgun að það sé gagnkvæmni sem einkenni þá veröld sem við lifum í. Allur 
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lífheimurinn tengist innbyrðis, hefur í eðli sínu að geyma óendanlega marga ólíka 

félaga í föruneyti alheimsins. Með því að leggja áherslu á þá gagnkvæmu tengingu 

sem liggi öllu lífi til grundvallar telur Johnson mögulegt að afvopna þann 

stigveldispýramída sem hefur einkennt nálganir mannsins í vestrænni sögu síðustu 

árþúsund.
78

  

  

Samræða raunvísinda og guðfræði  

 

Árið 1929 gerði vísindamaðurinn Edwin Hubble mikla uppgvötvun sem átti ekki 

aðeins eftir að breyta sýn manna á upphaf alheimsins, heldur einnig á verkun hans. 

Hubble uppgvötvaði að stjörnuþokur utan Vetrarbrautarinnar væru að færast fjær og 

fjær henni, á hraða sem væri í samhengi við þá fjarlægð sem væri fyrir til staðar. Út 

frá þessari uppgvötvun ályktaði hann að einhvern tímann í alheimssögunni hefði verið 

tímapunktur þar sem allt sem alheiminn byggir hafi í heild sinni verið samanþjöppuð 

eining. Það hafi síðan eitthvað stórkostlegt orsakað Miklahvell og alheimurinn eins og 

við þekkjum hann í dag hafi orðið til.
79

 Út frá Miklahvelli hefur samkvæmt 

kenningunni uppspretta gríðarlegrar orku og efnis losnað úr læðingi, færst af stað og 

færist enn. Frumefni í þeirri mynd sem við þekkjum í dag urðu til, til dæmis járnið 

sem í dag er í blóðinu sem rennur um æðar okkar.
80

 Við erum úr þessum efnum, 

efnafræðilega erum við úr því sama og stjörnurnar sem við horfum á að kvöldlagi er 

við lítum til himins. Eins sýna rannsóknir á erfðaefnum það að sömu fjóru basarnir 

eru grundvöllur DNA alls þess sem lifir. Erfðafræðileg bygging líkama okkar er því 

merkilega lík samsvarandi frumum í öðrum lífverum og þá er sama hvort um sé að 

ræða agnarsmáar bakteríur eða risavaxna hvali.
81

 Allar lifandi verur eru því skapaðar 

úr því sama, úr sömu efnum og hvíla í jörðu, sömu efnum og stjörnurykið sem 

þyrlaðist upp og myndaði þessa plánetu. Af moldu erum við komin og að moldu 

skulum við verða, orð að sönnu. Til aðgreiningar og réttlætingar á stöðu mannsins efst 

í pýramída stigveldisins hefur oft verið gripið til þess að benda á meðvitund hans og 

hugarvirkni, hæfileikann til að tjá hugmyndir sínar og skapa, og greina tíma, fortíð, 
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nútíð, framtíð. Elizabeth Johnson færir rök fyrir því að þessi hugarvirkni sé í takt við 

aðra starfsemi heimsins og vitnar þar til orða Teilhard de Chardin sem skrifaði að 

manneskjan væri „summa fimmtán billjón ára þróunar sem nú veltir sjálfri sér fyrir 

sér.”
82

  

 Í guðfræði sinni er varðar umhverfið og afstöðu manna til sköpunar vísar 

Johnson mikið til Arthur Peacocke. Arthur Peacocke (1924-2006) var breskur 

guðfræðingur og lífefnafræðingur sem lagði á ferli sínum áherslu á að þróunarkenning 

Darwins og kristni gætu vel farið saman. Peacocke var panentheisti og lagði mikla 

áherslu á íveru Heilags Anda innan sköpunarinnar og hvernig guðfræðilegar 

kenningar um íveru guðdómsins mætti tengja við þróunar- og ferliskenningar. Í bók 

sinni frá 1971, Science and the Christian Experiment, undirstrikar Peacocke þetta 

þegar hann segir að nýjar uppgvötvanir innan raunvísindanna geri það að algjörri 

nauðsyn að skilja Guð á íverandi hátt, þar sem hann sé hreyfifræðilega virkur í 

þróunarferli alheimsins.
83

 Með því geti kristnir öðlast ríkari tilfinningu fyrir Guði sem 

er virkur innan þess sögusviðs sem alheimurinn er. Á efnis- og líffræðilegan hátt 

byggist allt líf á gagnvirkum tengslasamböndum. Allt sem lifir og hrærist í heiminum 

er tengt, hvort sem það „blómstrar eða visnar”.
84

 Þessi aukni skilningur sem við 

höfum á eðli alheimsins fyrir tilstilli þeirra uppgvötvana sem nútímavísindi hafa fært 

okkur gerir það að verkum að við þurfum að endurmeta stöðu okkar og tengsl 

gagnvart sköpuninni.
85

 Þegar talað er um að alheimurinn sé samtengdur, hvernig allt 

sé eitt, er því ekki einungis um einhverja rómantíska afstöðu að ræða, heldur fremur 

bókstaflegan sannleika. Samtenging andans er þessu hliðstæð. Til marks um það er 

gott að hafa í huga fjölbreytta túlkunarleið hebreska orðsins ruah og hve sérstaklega 

vel hún á við þegar við gerum okkur grein fyrir því að í hverjum andardrætti okkar 

öndum við að okkur milljónum atóma sem aðrar lífverur hafa andað frá sér.
86

   

  

Ákall eftir endurskoðun  

 

Með aukinni þekkingu verður mönnum stöðugt ljósara að framkomu mannsins 
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gagnvart umhverfi sínu verður að taka til endurskoðunar. Johnson bendir á að sterkari 

áhersla á að sporna gegn umhverfisspjöllum verði til þess að aukin meðvitund verði 

um helgi jarðarinnar sem verði siðferðileg hvatning í sjálfu sér.
87

 Johnson telur að 

með því að nálgast náttúruna að nýju með tilliti til heilagleika hennar megi auka von 

og jákvæða afstöðu okkar til hins mennska veruleika. Með heildstæðri afstöðu til 

veruleikans sem heilagrar, elskaðrar sköpunar, telur Johnson að eskatologisk sýn 

kristninnar; vonin um upprisuna og hina nýju sköpun, geti verið von sem megi 

heimfæra af meiri sannfæringu, jafnt á líf manna sem og þess umhverfis sem hann er 

hluti af.
88

   

 Dýrð Drottins í þeim heimi sem manneskjan lifir og hrærist í sér hún aldrei til 

fulls, ekki með beinum hætti. Páll postuli orðar þennan veruleika vel í 1. Korintubréfi 

þegar hann tjáir veruleika mannsins og von hans þannig:  

  

 Nú sjáum vér svo sem í skuggsjá, í ráðgátu,   

         en þá munum vér sjá augliti til auglitis.
89

  

  

En þó manneskjan fái ekki litið eða skynjað dýrð Drottins til fulls, þá eru opinberanir 

að finna í heiminum og sögu hans.
90

 Eins og sálmaskáldið sagði:  

  

 Himnarnir segja frá Guðs dýrð,  

       festingin kunngjörir verkin hans handa.
91

  

 

 Þannig telur Johnson að með því að finna á ný fyrir þeim skyldleika sem við 

eigum við jörðina, ásamt því að gefa betri gaum að visku kvenna, sé hægt að 

umbreyta kerfi sem hún telur úrelt. Með því að láta þekkingarheima og reynslu 

feminista, raunvísinda og guðfræði mætast telur Johnson mögulegt að skapa nýja sýn 

þar sem kerfi stigveldisskiptrar tvíhyggju líður undir lok og margbreytilegt samfélag 

sköpunar fær notið sín.
92

 Það er lykilatriði að endurskoða hugmyndir okkar um Guð 
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og samband hans við heiminn í ljósi þeirrar vistfræðilegu þróunar sem hefur orðið.
93

 Í 

því samhengi undirstrikar Johnson að hún hvetji til þess að hefðir þær er varða 

Heilagan Anda verði teknar til endurskoðunar. Það er mikil vinna framundan fyrir 

manninn til að snúa við þeirri þróun sem hefur verið einkennandi síðustu aldir, eins og 

Johnson bendir á í Losing and Finding Creation, og undir þau orð get ég tekið.
94

 

Afstöðu okkar gagnvart náttúrunni og nýtingu okkar á auðlindum hennar þarf að taka 

til endurskoðunar. Alheiminn þarf að nálgast að nýju, við þurfum að gera okkur grein 

fyrir þeim heilagleika sem fyllir þennan heim sem iðar af lífi sem flæðir um, 

endurnýjast og breytist.  

  

Samfélag heilagra  

   

Í Friends of God, and Prophets tekur Elizabeth Johnson fyrir hugtakið communion 

sanctorum, samfélag heilagra. Samfélag heilagra er sambandshugtak sem í 

hefðbundinni notkun hefur bent til tengsla milli hinna lifanda og hinna dauðu, þetta er 

hugtak sem tengist upprisu og trú á nýtt líf fyrir náð Guðs. En hugtakið beinist ekki 

síður að samfylgd hinna lifandi, sem mynda eina kirkju, eitt samfélag, þó þau séu 

landfræðilega aðskilin. En hugtakið þarf ekki að vera bundið við samfélag manna, því 

það getur átt við á mun víðtækari hátt um sköpunina.
95

 Það er því misskilningur, segir 

Johnson, að skilja hugtakið á þann hátt að það eigi einungis við um einstaka 

fyrirmyndar einstaklinga, hina svokölluðu dýrlinga, heldur samfélag í heild sinni þar 

sem Heilagur Andi Guðs hvílir.
96

 Með tilliti til þeirra ólíku túlkana hugtaksins þá 

byggir það alltaf á þeim grunni að horfa til Heilags Anda sem hins lífgefandi afls 

innan sköpunarinnar sem samtengi sköpunina og ljáir henni heilagleika.
97

   

 

Spámenn og vinir Guðs  

  

Titillinn Friends of God, and Prophets er bein tilvísun í sjöunda kafla Speki 

Salómons, sem ræðir spekina, Sophia:  
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      Ein er hún en megnar allt,  

            er sjálfri sér söm en endurnýjar allt.   

           Hún býr sér stað í helgum sálum frá kyni til kyns  

           og mótar spámenn og vini Guðs.
98

  

  

Versið tjáir viðurvist og fylgd Heilags Anda sem birtist sem Spekin, í samfélagi eftir 

samfélag, kynslóð eftir kynslóð, og hvernig í þessum samfélögum mótast til vinir 

Guðs og spámenn sem lofa Guð og keppa að réttlæti og friði.
99

   

 Í Friends of God, and Prophets tekur Johnson fyrir kenningar þess efnis að 

það séu tvær leiðir tjáningar sem hafi í trúarlegri sögu mannsins verið mest áberandi 

leiðir hans til tjáningar á hugmyndum og skoðunum innan samfélaga. Þessar leiðir eru 

annars vegar vitnisburður; þegar mannleg reynsla einkennist af samkennd og 

tengslum á táknrænan hátt í samfélagslegri náð, jafnt við guðdóminn sem og við hið 

veraldlega, og hinsvegar mótmæli; sem spretti fram þar sem innri réttlætiskennd rís 

upp gegn ójöfnuði og þjáningu innan samfélaga. Báðar tjáningarleiðir hafa hlutverki 

að gegna innan samfélaga, hvor á sinn hátt.
100

   

 

Samfélag gagnkvæmra tengsla  

 

Með því að taka til endurskoðunar Communio Sanctorum sést enn vilji Johnson til að 

færa hugmyndir um heilagleika úr hlekkjum handanverunnar og gefa gaum að hinum 

íverandi heilagleika, heilagleika sem sé ekki síst að finna í samfélögum manna sem 

reyni með lífi sínu og samfylgd að bera skapara sínum vitni. Í gegnum þær 

opinberanir sem manneskjan upplifir af Guði finnur hún leiðarvísi sinn og hvatningu í 

eigin lífi. Í hjálpræðissögunni hefur Guð sýnt samstöðu sína með sköpun sinni og á 

sama hátt kallar henn eftir samstöðu af sköpun sinni.
101

 Samfélagshugsun Johnson 

byggir því á hugsjón um samkennd í gagnkvæmum tengslum, hvort sem það er í gleði 

eða sorg.
102

 Hver og einn starfar í samræmi við þær gáfur sem honum hafa verið 
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gefnar og fólk þjónar heilagleikanum á mismunandi vegu, sumir huga að og mennta 

hina yngri, aðrir hjúkra og lækna hinum veiku, enn aðrir koma fram með nýjar 

hugmyndir, listrænar túlkanir á veruleikanum og svona mætti áfram telja.
103

 

Innblástur Heilags Anda upplifir fólk á ólíkan hátt og það er enginn laus við að finna 

fyrir þeim innblæstri einhvern tímann á lífsleiðinni.
104

 Það sem einkennir samfélag 

heilagra er áhersla á að þar sé enginn undanskilinn, samfélagið er meðtakandi og 

umhyggjusamt í eðli sínu. Í því samhengi bendir Johnson til starfa Jesú, að hann hafi 

ekki farið í manngreinarálit heldur hafi setið til borðs með hinu ólíkasta fólki. 

Frásagnir Nýja testamentisins greina þannig frá samskiptum hans við ríka og fátæka, 

synduga og réttláta. Þeim sem höfðu upplifað útskúfun tók hann á móti og með 

dæmisögum sínum á borð við söguna um týnda soninn gaf hann fordæmi um það 

heilaga samfélag sem keppast ætti við að skapa.
105

 Innan hinna frumkristnu safnaða 

var mikil áhersla lögð á samfélag í Heilögum Anda. Gríska orðið koinonia, sem hefur 

verið þýtt meðal annars sem samfélag, þátttaka og samneyti, hefur í því samhengi 

spilað mikilvæga rullu sem birtist meðal annars í kvöldmáltíðarsamfélaginu en í 

kvöldmáltíðarsamfélaginu er að finna skýrt tákn um áherslu innan kristninnar á 

heilagt samfélag í einingu.
106

 Í sáttmálahugsun Gamla testamentisins er að finna skýra 

meðvitund um köllun hinna trúuðu til þess að gangast undir og vera þátttakendur í 

heilagleika og dýrð Guðs.
107

 Hin gyðinglega hefð gerir ráð fyrir því Heilagur Andi sé 

í lykilhlutverki í allri mótun samfélagsins en innan Gamla testamentisins er að finna 

mýmörg dæmi þess að góð verk innan samfélagsins séu rakin til hjálpar Heilags 

Anda.
108

   

 

Samfélag allra   

 

Í umfjöllun sinni um Communio Sanctorum leggur Elizabeth Johnson á mikilvægi 

þess að heilagleikinn sem Heilagur Andi gefur sé heilagleiki öllu samfélagi til handa, 

í heild sinni. Með íveru Heilags Anda innan samfélags leysist úr læðingi skapandi og 
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endurnýjandi kraftur sem glæði og gefa nýjan kraft og samkennd.
109

 Í því samhengi 

gagnrýnir hún hvernig horft hefur verið framhjá konum í gegnum söguna. Kostir 

kvenna og þær gjafir sem þær hafa fram á að færa skipta ekki síður máli heldur en 

karlanna innan samfélagsins.
110

 Nú á okkar tímum er mikilvægt sem aldrei fyrr að 

leggja áherslu á sjálfræði kvenna og auka möguleika þeirra á því að taka þátt í 

samfélaginu á þann hátt sem gefur þeim frelsi til þess að tjá veru sína til fullnustu og 

njóta og rækta hæfileika sína.
111

 Þá hvetur Johnson til þess að saga kvenna innan 

kristinna samfélaga sé skoðuð að nýju út frá aðferðafræði feminiskrar rýni.
112

 

Hagfræðingurinn Amartya Sen tekur til umfjöllunar áhrif kvenna í samfélaginu í bók 

sinni Development as Freedom, og undirstrikar þar hve mikilvæg sjálfræði og virkni 

kvenna sé innan samfélaga og hafi þar áhrif ekki aðeins á konur heldur samfélagið í 

heild; karla, konur og börn. Með því að stuðla að jafningjasamfélagi þar sem konur fá 

tækifæri til fulls tjáningarfrelsis, menntunar og fjárhagslegs sjálfstæðis er stuðlað að 

farsælli samfélögum.
113

   

 Í samböndum og samfélögum sem einkennast af samstöðu verður það sem 

greinir á milli, hið ólíka, ekki fyrirstaða, ekki tilefni til aðgreiningar, heldur til þess 

fallið að auðga samfélagið. Slík samfélög eru sístæð sköpun, lifandi samfélög í þróun. 

Í slíkum samfélögum eru ólíkar skoðanir ekki bældar niður, heldur er þeim tekið af 

virðingu. Í slíkum samfélögum er sérleikinn virtur.
114

 Hin umvefjandi vera Heilags 

Anda og meðvitundin um hana er með því fær um að skapa samstöðu meðal allra vera 

og milli Guðs og heimsins. Í samfélagi af þessari gerð er að finna samstöðu sem nær 

út fyrir tíma, samstöðu sem er sístæð og sem teygir sig aftur til fortíðar og fram til 

framtíðar.
115
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Tungumál  

  

 My idea of God is not a divine idea. It has to be shattered time after time.  

 He shatters it Himself. 

 - C.S. Lewis  

 

Í She Who Is vitnar Elizabeth A. Johnson til þessara orða C.S. Lewis hér að ofan sem 

fengin eru úr bók hans A Grief Observed, en í bókinni, sem kom út árið 1961, greinir 

Lewis frá því hvernig hann tekst á við dauða eiginkonu sinnar, Joy Davidson, og þá 

trúarglímu sem fylgdi dauðsfalli hennar.
116

 Lewis fann að hann þurfti að taka 

guðsmynd sína til gagngerrar endurskoðunar. Ekki ólíkt Elizabeth Johnson varð hann 

gagnrýninn á hið klassíska módel sem honum fannst aðeins geta gefið af sér 

„kosmískan sadista”.
117

 Orð Lewis um að mynd hans af Guði væri eitthvað sem væri 

brotin á bak aftur sí og æ, að það væri full þörf á því, tekur Johnson upp og áréttar 

þörf okkar að skoða orðræðu okkar er varðar Guð og gera okkur grein fyrir þeim 

mætti sem tungumálið og beiting okkar á því hefur, að orð um Guð séu menningarleg 

sköpun, sem tengist og birti þau gildi og hugmyndir sem trúarsamfélög byggi á. Eftir 

því sem menningin þróast og breytist; með sama hætti þróast og breytist 

merkingargildi þeirra orða sem við notum.
118

 Johnson leggur áherslu á að orð okkar 

um Guð séu alltaf einvörðungu einmitt það; orð. Þau ná aldrei að koma til skila 

raunveruleika Guðs sem sé alltaf leyndardómur sem muni aldrei fást orðaður, þegar 

allt kemur til alls.
119

   

 

Hvernig tölum við um Guð?  

 

Spurningin sem Johnson vekur er sú hvernig beri að tala um Guð, hvernig er það 

mögulegt með hætti sem talar til raunveruleika manna og kvenna af ólíkum uppruna, 

á ólíkum félagsstöðum, í ólíkum samfélögum? Hvernig getum við talað um Guð á hátt 

sem útskúfar ekki umhverfinu, því sem ekki er mennskt?  

 Í viðleitni sinni við að koma fram með nýjar nálganir hafa feminiskir 
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guðfræðingar komið fram með kvenlægt myndmál um Guð sem ekki hefur verið 

áberandi í guðsmynd feðraveldisins, og ögrar um leið formgerð þess.
120

 Feminiskir 

guðfræðingar hafa einnig bent á hvernig lýsingar á Guði sem bundnar eru einungis við 

mannlega eiginleika geti verið ákveðin birtingarmynd skurðgoðadýrkunar. Að með 

því að einblína á slíkt myndmál sé auðvelt að falla í þá gryfju að færa hið guðlæga 

huglægt svo nálægt mennskunni að meðvitund um þann eðlislæga mun sem sé á 

guðdómnum og því mennska víki.
121

 Um sjálft orðið Guð hefur skapast mikil umræða 

hjá feminiskum guðfræðingum og vilja sumir hverjir þeirra leggja þetta orð niður, 

notast við önnur orð, því það hugtak sé orðið of mengað, of misnotað, of bundið hinu 

karllæga.
122

 Í Women, Earth, and Creator Spirit kemur Johnson með dæmi um hið 

karllæga orðfæri í því hver notkun okkar á persónufornöfnum sé í tengslum við Guðs-

orðið og minnir á hvernig sé ávallt talað um „hann” Guð. En Johnson er ekki á því að 

leggja orðið Guð niður, því þó hún neiti ekki að ekki sé hægt að horfa framhjá sögu 

notkunar orðsins þá sé enn hægt að lyfta því upp á hærra plan.
123

 Ein leið, meðal 

annarra, til þess telur Johnson vera að gera orðaforða þann sem notaður er um Guð 

kvenlægari og svipta hann undan einokun karllægra tákna. Það gegni ekki aðeins því 

hlutverki að dýpka orðræðu okkar um Guð heldur eins verði það til þess að konur geti 

tengt betur við hugmyndina um imago Dei, að vera skapaðar í Guðs mynd.
124

 Johnson 

áréttar að þó talað sé um Guð með kvenlægum eða karllægum myndlíkingum, þá þýði 

það ekki að Guð hafi sérstaka kven- eða karlgerða vídd, per se. Það sé ekki svo að 

karlmenn eða konur í sögunni hafi með einhverjum einkennum, bundnum við 

kyngervi, birt í sögunni mynd Guðs.
125

   

 

Sophia 

 

Eins og meðal margra feminiskra guðfræðinga er áberandi umfjöllunarefni Elizabeth 

Johnson Sophia, spekin, sem svo víða birtist á síðum Biblíunnar sem birtingarmynd 

Heilags Anda. Í orðræðunni um spekina er að finna megnið af því kvenlæga 

myndmáli sem notað er til að lýsa guðdómnum þar sem hún er sett meðal annars í 
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hlutverk systur, móður, kennara og gestgjafa. Málfræðilega er orðið sem notað er um 

spekina í kvenkyni bæði í hebresku, þar sem það er hokmah, og í grísku, sophia.
126

 

Spekinni eru gefnir eiginleikar af sama meiði og Heilögum Anda; að vera í eðli sínu 

uppspretta lífs sem hún veiti náðarsamlega. Hún fræðir og leiðbeinir um eðli 

tilverunnar, eins og segir í lofsöng Salómons:  

 

  Allt fékk ég að þekkja, bæði það sem hulið er og augljóst.  

 
 Spekin, sem allt hefur skapað, kenndi mér það.

127
  

  

 Í She Who Is greinir Elizabeth Johnson fjórar ólíkar túlkanir sem hafi verið á 

Sophia-hugtakinu. Í fyrsta lagi hafi hún verið túlkuð sem persónugerving hinnar 

kosmísku reglu sem Guð hafi komið fyrir í sköpunarskipan sinni. Í öðru lagi sé hægt 

að sjá hana sem persónugervingu þeirrar visku sem lærð hafi verið í skólum Ísraels til 

forna. Þá séu aðrir sem tengi táknið beint við gáfur og í fjórða lagi má nefna þá 

skoðun að spekin sé hálf-sjálfstæð guðleg eining sem fari milligöngu milli heimsins 

og hins handanverandi Guðs.
128

 Í þessari umfjöllun Johnson segir hún að hver og ein 

túlkun eigi við einhver rök að styðjast séu einstök dæmi skoðuð en með heildrænni 

yfirsýn séu þær ekki fullnægjandi, þar sem þær taki ekki nægjanlegt tillit til skapandi 

og hjálpræðislegra gjörða spekinnar innan ritningarinnar.
129

 Því leggur Johnson til að 

skilja megi Sophiu á annan hátt; sem kvenlæga persónugervingu á hinni skapandi, 

hjálpandi, veru Guðs.
130

   

 

Orðræða Heilags Anda  

 

Heilagur Andi getur samkvæmt Johnson eins spilað lykilhlutverk í að aflæsa 

guðsmyndinni og brjóta upp gamla orðræðu.
131

 Þegar talað er um Heilagan Anda er 

áhersla á íveru hans í sköpuninni sjálfri, það hve ókynbundinn hann er gerir alla 

orðanotkun opnari, þá ekki síst fyrir því að máta kvenlægari myndir við Heilagan 

Anda. Á meðan Biblían notast við orðtök sem séu fjarlægari og óræðari þegar hún 
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lýsir hinum handanverandi skapara, orð á borð við speki, engil, orð, þá eru þau orð 

sem notuð eru til lýsingar á Heilögum Anda nærlægari. Hér nægir að hafa í huga 

upprunalega merkingu orðsins ruah, sem getur vísað til vindsins, storms, andardrátts, 

hreyfingar.
132

 Aukin áhersla á Heilagan Anda er þá vel fallin til þess að draga úr 

áhrifum tvíhyggjunar í daglegu tali okkar um Guð.
133

   

 Á meðan Johnson sér kosti við aukna aðkoma Heilags Anda í almennu 

tungutaki gerir hún það ekki án fyrirvara en hún bendir til þrenningarlegrar orðræðu 

sem hafi fyrst lagt áherslu á Föður og Son og hið karllæga í orðræðunni um Guð, svo 

undir þeim, frá þeim kominn fylgir Heilagur Andi, hið kvenlæga.
134

 Með því að 

nálgast persónur guðdómsins bókstaflega út frá þeirri tölu sem þeim er gefin, þar sem 

fyrsta og önnur persónan eru framar þeirri þriðju, er undirstrikuð undirokun hins 

kvenlæga gagnvart því karllæga.
135

 Þó Johnson telji ekki þörf á því að hverfa frá því 

að tala um Guð í þrenningarlegu samhengi þá sé hinsvegar full þörf á því að brjóta 

upp nálgun okkar á orðræðunni um Guð sem þrenningu til að skapa heildstæðari 

guðsmynd sem hólfskipti ekki eins veru Guðs innan og handan heimsins.   

 

Lokaorð 

 

Það var í janúar 2006 sem góðvinur minn sendi mér hlekk í gegnum spjallforrit á 

internetinu. Hlekkurinn hafði að geyma flutning hljómsveitarinnar Arcade Fire ásamt 

David Bowie á laginu Wake Up. Strax frá því að fyrsti hljómur lagsins losnaði úr 

viðjum hlekkja sinna og braust út ásamt því sem frumstæð köll sérhljóða tóku að 

hljóma greip mig hrollur. Ég var gripinn af augnablikinu, allt annað vék frá. Lagið var 

svo gamalkunnugt, enda ekki að undra; hljómabygging þess sett saman úr gamalli 

formúlu sem er áberandi innan dægurlagahefðarinnar. Nákvæmlega sömu fjóru 

hljómar mynda lög á borð við One með U2, Unchained Melody með Righteous 

Brothers og viðlag I wanna dance with somebody með Whitney Houston, svo dæmi 

séu nefnd. Lagið var þó á sama tíma svo nýtt, þetta var sannarlega í fyrsta sinn sem ég 

heyrði þetta lag. Það sem heillaði ekki síst var flutningurinn, lagið skipti 

hljómsveitarmeðlimi Arcade Fire augljóslega máli, þetta var í fyrsta sinn sem þau 
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höfðu samið þetta lag og þau lögðu sig af lífs- og sálarkröftum í flutninginn. Lagið 

einkenndist af krafti þar sem mættust orðalaus köll og söngtexti fylltur upplýstri 

gagnrýni, sem meðal annars snertir á framkomu mannsins við umhverfi sitt. Þarna sat 

ég grafkyrr, hlýddi á og varð hrærður. Mér fannst sem ég hafði komist í snertingu við 

kjarna náttúru minnar, mannsins, tilvistarinnar í heild. Manneskjan er í sífelldri þróun 

á æviskeiði sínu, nýjar hugmyndir leysa gamlar af hólmi, hugsunarhátturinn breytist 

en á stundum rekst maður á eitthvað sem nær í gegn að rót. Í því samhengi er við hæfi 

að vitna í orð Kahlil Gibran sem segir í Spámanninum:  

 

  Segðu ekki:  

 „Ég hef fundið sannleikann,” segðu heldur:  

  „Ég hef fundið sannleika.”
136

  

 

Þessi orð þykja mér gefa mikilvæga hugmynd um raunveruleika tilveru okkar. Hún 

verður ekki orðfærð með greini. Heilagleikinn á möguleika á að vera þátttakandi í 

okkar lífi, öll upplifum við, eflaust í mismiklu magni, slíkar stundir þar sem við 

stígum út fyrir hversdaginn. Orðræða okkar um Guð og þátttöku hans innan 

veraldarinnar sem við lifum og hrærumst í þarf að halda á lífi, hún má ekki staðna 

heldur fer best á því að hún sé í stöðugri samræðu við samfélög okkar og þær nýju 

uppgvötvanir og hugmyndir sem fram koma.   

 Samkvæmt lögmáli Julius Robert Mayer, sem hann byggði á skrifum Isaac 

Newton, er hvorki hægt að búa til orku né eyða henni. Þegar meðlimir Arcade Fire og 

David Bowie slógu á gítarstrengi sína breyttist hreyfiorka í hljóðorku. Þó tónarnir sem 

slegnir voru á þessum tónleikum hafi hætt að hljóma, þá hverfa þeir ekki, heldur 

breyta aðeins um form í umhverfinu, samkvæmt kenningu Mayer. Gítarhljómarnir, 

trommuslátturinn, köllin, allt það sem hreyfði við mér í flutningi Arcade Fire er því 

einhversstaðar enn að finna, í nýrri mynd.   

 Í allri umfjöllun Elizabeth Johnson um Heilagan Anda bendir hún á 

hreyfanleika hans, skapandi eiginleika og þá sístæðu endurnýjun sem verði hans 

vegna. Með því að leggja áherslu á íveru Guðs sem Heilags Anda innan 

sköpunarinnar tel ég Johnson vera að mæta spurningum um eðli Guðs sem eru 

áberandi um þessar mundir í afhelguðu fjölmenningarsamfélagi 21. aldarinnar. Þrátt 
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fyrir áherslu sína á íveru Guðs þá heldur hún fast í greinarmuninn á milli 

panentheisma og pantheisma og sá leyndardómur sem hið guðdómlega er, 

handanveran, fær sitt rými innan guðfræði hennar að mínu mati. Guðfræði hennar 

einkennist þá af því að vera ekki útilokandi heldur opin fyrir þeirri þekkingu sem hin 

ólíku svið hafa fram að færa.   

 Það er skoðun mín að vist-feminisk gagnrýni Johnson hafi miklu hlutverki að 

gegna í guðfræðilegu samhengi en slík gagnrýni er fær um að aflæsa gamlar 

félagslegar- og viðmótslegar hefðir. Ég tel að gagnrýnin geti ekki síst talað til 

veruleika ungra karlmanna á Íslandi í dag. Heimurinn er að breytast, hér á Íslandi hafa 

með jafnréttisbaráttunni unnist þónokkrir sigrar þó enn sé langt í land svo staðan verði 

viðunandi. Á þessum tímum einkennast skilaboðin til ungra karlmanna einkum af 

tvennu. Annars vegar kall eftir því að halda í gamlan hugsunarhátt, sama hvað, að 

sleppa ekki taki yfirhandarinnar. Hins vegar hljómar kall jafnréttis og nýrra leiða. 

Syndir feðraveldisins hanga yfir ungum karlmönnum, þó svo þeir sjálfir tengi kannski 

ekki á nokkurn hátt við þá mynd sem dregin er upp af karlmennsku eða 

samfélagspýramída stigveldisins. Það er reynsla mín af kynverandlegri umræðu hér á 

landi að sjálfsmynd karlsins sé lítið sem ekkert til umræðu á opinn hátt og í því tilliti 

vill umræðan oft einskorðast við karlmanninn sem „alpha male”, sem er afar 

útilokandi og ljóst að allir karlmenn tengja ekki við. Johnson hefur bent á að sú 

guðsmynd sem hefur verið ríkjandi í sögunnar rás sé í takt við mynd feðraveldisins af 

hinum drottnandi kóngi, hinum ríkjandi karlmanni. Þetta er guðsmynd sem ég tel að 

sé fjarlæg mörgum ungum karlmönnum, rétt eins og konum. Guðfræði á borð við þá 

sem Johnson kemur fram með getur því verið hvatning körlum sem konum til að 

skoða guðsmynd sína á opinn hátt. Því það hvernig við tölum, hvaða orð við notum og 

hvaða skilning við leggjum í þau, markar líf okkar og þá ekki síst hugmyndir okkar 

um guðdóminn. Í þeirri virðingu fyrir sérleika sem er að finna í guðfræði Elizabeth 

Johnson greini ég hugsunarhátt sem getur ekki aðeins komið að gagni innan 

guðfræðinnar heldur og í umræðunni um kynverundarréttindi einstaklinga, og 

jafnréttisumræðunni yfirleitt.    

 Manneskjan er tengslavera og sambönd hennar við Guð, aðrar manneskjur og 

umhverfi sitt eru tengd innbyrðis, því þarf mannfólkið á því að halda að finna 

jafnvægi í þessum samböndum og á milli sambandanna. Það er mikilvægt fyrir 

afkomu alls þessa stórkostlega samfélags sem heimurinn er, fyrir samfélag manna og 

umhverfis. Á endanum er það okkar að vera opin fyrir íveru Heilags Anda í lífi okkar 
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og að treysta þau skyldleikabönd sem mæta okkur allsstaðar á leið okkar um þann 

ótrúlega leyndardóm sem lífið er.  
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