
Moters 
išmintis

Deivė gimsta moters širdyje, 
o išaugina ją meilė



VIEŠPATS SUKŪRĖ MANE [IŠMINTĮ] 
SAVO KELIŲ PRADŽIOJE,

PIRMĄJĮ IŠ SAVO SENIAI ATLIKTŲ DARBŲ.
PRIEŠ AMŽIUS BUVAU SUKURTA,

PAČIOJE PRADŽIOJE, PRIEŠ ŽEMĖS PRADŽIĄ.
KAI DAR NEBUVO GELMIŲ, 

BUVAU PAGIMDYTA,
KAI DAR NEBUVO TEKANČIŲ ŠALTINIŲ.

– Patarlių knyga 8, 22–24
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Leidyklos 
žodis 

ši knyga – tai trumpi žvilgtelėjimai į moters vaid
menis šeimoje ir visuomenėje, į jos psichologiją, san
tykius su vyrais, profesinę karjerą ir kitus dalykus, 
kokie jie buvo prieš kelis tūkstančius metų ir kokie yra 
dabar. šiuo metu ir vyrai, ir moterys ieško atsakymų 
į klausimą, kas yra vyriškumas ir kas yra moterišku
mas. šių sąvokų prasmės, ilgą laiką buvusios aiškios, 
dabar ima netekti savo apibrėžtumo, ir smalsiems 
žmonėms darosi vis įdomiau, koks lyčių spektaklis 
vyksta didžiojoje gyvenimo scenoje.

Kita knyga, kuri, tikimės, irgi atkreips jūsų dėmesį, 
kalba apie vyrą – kokie jo vaidmenys, pareigos, kas 
lemia vaisingus santykius su moterimi ir kas trukdo 
tokius santykius užmegzti.

abi knygos labai panašios – iš pradžių mūsų 
žvilgsnis nukrypsta į Rytų tradicijas, paskui atsigrę
žiame į šiuolaikinę visuomenę, pažiūrime, kaip čia 
atrodo vyro ir moters santykiai ir kodėl jie dažnai 
netenkina nei vyrų, nei moterų.

Ir dar štai kas: moters knyga atskleidžia, kokia 
deivė slypi moters dvasioje, o vyro knyga kalba apie 
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vidinius vyriškus dievus. Deivės ir dievai snaudžia, 
moterys ir vyrai neranda bendros kalbos. Kai deivės ir 
dievai nubus, moterys apkabins vyrus, vyrai apkabins 
moteris ir pasaulyje įsivyraus santarvė.
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Įžanga

sOFiJA – 
ŠVEnTAsis iŠMinTiEs ĮsiKŪniJiMAs

Laimingas žmogus, kuris išmintį randa, 
kuris supratimo įgyja!

– Patarlių knyga 3, 13

„Sofija“ graikiškai reiškia „išmintis“, ar „tiesos 
pilnatvė“. atkreipkite dėmesį, kad šis žodis – mo
teriškos giminės. Sofija krikščionybėje yra išminties 
įsikūnijimas. ankstyvųjų krikščionių raštuose sako
ma, kad Kūrėjas sukūrė pasaulį iš Sofijos ašarų, todėl 
visur aplinkui tiek daug skausmo. Bet jei žmogus 
pažintų Sofijos išmintį, skausmo pasaulyje liktų ma
žiau. Sofija – Dievo partnerė ir bendrakūrėja, ji yra 
nuo jo sklindanti šviesa, kuri dalyvauja dieviškajame 
kūrybiniame procese. jei nebūtų Sofijos šviesos, visi 
Dievo sukurti objektai, įskaitant žmogų, būtų kieti 
ir tamsūs, o štai apšviesti Sofijos, jie tampa lakūs ir 
spindulingi. ankstyvojoje krikščionybėje Sofija buvo 
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tapatinama su Dievo Motina, vėliau – su šventąja 
Dvasia. patarlių knygoje pasakyta:

Laimingas žmogus, kuris išmintį [Sofiją] randa…
Juk jos nauda didesnė už naudą sidabro
ir jos atlygis didesnis už atlygį auksu. 

Jos dešinėje – ilgas gyvenimas,
jos kairėje – turtai ir garbė.

Jos keliai yra malonūs,
visi jos takai ramūs.

Ji – gyvybės medis ją suvokiantiems, 
laimingas, kas jos laikosi.

(pat 3, 13–18)

Sakoma, kad kiekviena moteris su Sofija palaiko 
slaptą ryšį ir gali į ją kreiptis. Vyras irgi gali kreiptis 
į išminties įsikūnijimą, tačiau ne tiesiogiai, o per že
mišką moterį. Vyras gali būti labai protingas, bet jei 
jam pristigs išminties, proto jis tinkamai nepritaikys. 

Sofija kalba su moterimi per intuiciją, sapnus, mig
lotas nuojautas; Sofijos balsą moteris išgirsta, kai mel
džiasi ar medituoja. Kartais tai įvyksta taip ne tikėtai, 
kad moteris didžiai nustemba. šventoji Tere  sė avilietė 
rašė: „Tai atsitiko, kai meldžiausi… staiga ma ne užliejo 
šviesa ir aš supratau patį svarbiausią atsakymą, kuriuo 
tada ieškojau.“ Tai reiškia, kad jai apsireiškė Sofija. 

Sofija yra kur kas arčiau, negu kad mums atrodo. 
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Sofijos išmintis yra visa apimanti. 
Ji aprėpia visus gyvenimo aspektus – 

nuo paprastų buitinių klausimų 
iki sudėtingų egzistencinių problemų. 


