Deniss jeb Dionīsijs Kartūzietis
„Doctor Ecstaticus” no Lēvenas
(1402–1471)

Slavens ar savu mistisko teoloģiju. Kartūziešu regula prasa vientuļnieka dzīvi
noslēgtībā, tādēļ Deniss savu dzīvi pārsvarā vadījis klosterī.

Sievietes ir piemērotas un cienīgas būt svētajos amatos
§ 1. ..aliquae feminae tam ex naturali dispositione quam ex donis gratiae,
sunt plurimis viris sapientiores, virtuosiores, et ad omnem devotionem ac
elevationem in Deum magis dispositae: ergo prae plurimis viris sunt ad
ordines etiam sacros magis aptae ac dignae. Et si dicatur, quod sexus
femineus est sexus subjectionis; objicitur, quod multae sunt feminae
praesidentes, et una earum constituta est totius mundi domina ac regina,
Mater Dei incarnati, sacratissima et supermundissima virgo Maria...
IV Sententiae, dist. 25, q. 4, ed. cit., XX (Turin, 1913), 54a.

§ 1. ..dažas sievietes gan pēc savas dabiskās slieksmes, gan arī no
žēlastības dāvanas ir gudrākas un tikumīgākas par daudziem
vīriešiem un viņām piemīt lielāka slieksme uz dievbijību un
pacelšanos pie Dieva. Tādēļ viņas ir arī daudz piemērotākas un
cienīgākas par daudziem vīriešiem būt svētajos amatos. Un, ja
saka, ka sieviešu dzimums ir pakļautais dzimums, var iebilst, ka ir
daudz vadošu sieviešu un viena ir nolikta par valdnieci un karalieni
visai pasaulei, proti, iemiesotā Dieva māte, svētā un visšķīstākā
jaunava Marija.

Publicēts www.sieviesuordinacija.lv

Page 1

Deniss jeb Dionīsijs Kartūzietis
„Doctor Ecstaticus” no Lēvenas
(1402–1471)

Slavens ar savu mistisko teoloģiju. Kartūziešu regula prasa vientuļnieka dzīvi
noslēgtībā, tādēļ Deniss savu dzīvi pārsvarā vadījis klosterī.

Sievietes ir piemērotas un cienīgas būt svētajos amatos
§ 1. ..aliquae feminae tam ex naturali dispositione quam ex donis gratiae, sunt
plurimis viris sapientiores, virtuosiores, et ad omnem devotionem ac elevationem
in Deum magis dispositae: ergo prae plurimis viris sunt ad ordines etiam sacros
magis aptae ac dignae. Et si dicatur, quod sexus femineus est sexus subjectionis;
objicitur, quod multae sunt feminae praesidentes, et una earum constituta est
totius mundi domina ac regina, Mater Dei incarnati, sacratissima et
supermundissima virgo Maria...
IV Sententiae, dist. 25, q. 4, ed. cit., XX (Turin, 1913), 54a.

§ 1. ..dažas sievietes gan pēc savas dabiskās slieksmes, gan arī no
žēlastības dāvanas ir gudrākas un tikumīgākas par daudziem
vīriešiem un viņām piemīt lielāka slieksme uz dievbijību un
pacelšanos pie Dieva. Tādēļ viņas ir arī daudz piemērotākas un
cienīgākas par daudziem vīriešiem būt svētajos amatos. Un, ja
saka, ka sieviešu dzimums ir pakļautais dzimums, var iebilst, ka ir
daudz vadošu sieviešu un viena ir nolikta par valdnieci un karalieni
visai pasaulei, proti, iemiesotā Dieva māte, svētā un visšķīstākā
jaunava Marija.

No latīņu valodas tulkoja mag. theol. Laura Hansone
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