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Kobieta w macierzyństwie 
 
 
Wstęp 
 
W licznych słownikach, portalach przy haśle macierzyństwo pojawia się od 

razu „świadome macierzyństwo” i historia pracy nad skutecznymi i racjonalnymi 
sposobami sterowania płodnością. 

W nauczaniu Kościoła możemy usłyszeć, ze podstawowym powołaniem kobiety 
jest macierzyństwo, które jest bezinteresownym darem z siebie dla drugiego 
człowieka. 

Prawdziwe macierzyństwo może rozkwitać tylko w pełni człowieczeństwa. Do 
pełnego człowieczeństwa, do integralnego rozwoju powołany jest każdy człowiek, 
niezależnie od płci. 

Każdy z nas jako jedyność posiada inne talenty, zdolności i może podjąć sobie 
tylko właściwe zadanie. Warunkiem znalezienia swojego miejsca i włączenia sie w 
społeczną sieć wzajemności jest dojrzałość człowieka. Sposób realizowania 
macierzyństwa i ojcostwa jest miarą dojrzałości człowieka.    

Macierzyństwo jest dziedziną życia, która wymyka sie meżczyźnie, jest 
tajemnicą, która dotyka tylko kobietę. Ciało kobiety jest biologicznym znakiem 
nierozerwalności z jej duszą. Poród jest takim przeżyciem, które łączy wymiar 
biologiczny z duchowym. „ Kobieta całkowicie zjednoczona – ciałem, rozumem i 
sercem – świadomie, w pokorze i posłuszeństwie, w niecierpliwości i pragnieniu, w 
żarliwości i zachwyceniu, z wdzięcznościa i dumą wspołpracuje z tajemnicą stwórczej 
Miłości. I naprawdę nie pamieta już bólu, gdy z niej, i skądinąd, przychodzi na świat 
zakrwawione i krzyczace, rozkosznie żywe, cudownie inne, nowe nieznane, 
zadziwiajace, jedyne w swoim rodzaju, dziecko człowieka, dziecko Boże”1  

O roli kobiety nie da się dyskutować, nie ustalając najpierw jej tożsamości i nie 
charakteryzując przyrodzonych cech. Aby napisać o szczególnym i innym od 
mężczyzny zadaniu kobiety w kształtowaniu osobowości nowego człowieka, trzeba 
najpierw spojrzeć na różnicę między nimi, i zarazem na dwoiste bogactwo tkwiące  
w płciowości.   

 
1. Predyspozycje do macierzyństwa 
 
Pojawienie się dziecka tak bardzo rewolucjonizuje dotychczasowe życie, że 

wymaga solidnego przygotowania. Kobieta, która dostała od rodziców zrozumienie, 
akceptację i miłosć łatwiej przyjmie role matki- piastunki, opiekunki, powierniczki i 
wychowawczyni.  

Benedykt XVI2 na podstawie listu Mulieris dignitatem przestrzega przed 
                                                
1N. Echivard, kobieto, kim jesteś?, "W drodze", Poznań 1989. 
2 Benedykt XVI do uczestników kongresu z okazji 20-lecia Listu apostolskiego „Mulieris dignitatem”. 
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unikaniem zarówno schematycznego ujednolicania i spłaszczającej, zubożającej 
równości, jak i zasadniczego zróżnicowania, które prowadziłoby nieuchronnie do 
konfliktu. Wielka chęć niezależności i samowystarczalności zarówno kobiet jak  
i mężczyzn zagraża skupieniem się na samorealizacji i źle rozumianej wolności, a to  
z kolei skutkuje nieznośną wręcz samotnością. 

Ogromną potrzebą i wyzwaniem stają się badania antropologiczne, oparte na 
tradycji chrześcijańskiej, rzetelnej nauce i kulturze. Niezależnie od panujących 
ideologii, poglądów i kultury należy pamiętać o zamyśle Boga, który stworzył 
człowieka mężczyzną i kobietą, od początku obdarzył ich jednością i dopełniającym 
się zróżnicowaniem. Posiadając wiedzę o dwoistości natury ludzkiej w mężczyźnie  
i kobiecie możemy ją stosować w praktyce, licząc się z ich przyrodzonymi 
predyspozycjami i potencjalnością, aby lepiej służyć innym w tych specyficznych, 
swoistych rolach. 

Ona jest wodą i winem; mlekiem i miodem; Ona jest chlebem! Jest gniazdem  
i doliną, kołyską, i arką, i domem, i umocnionym miastem otoczonym wieżami! Ona 
jest ziemią; w niej są ziarna i korzenie…Ona jest księżycem, Ona – gwiazdą…Ona 
jutrzenką …Ona tęczą… Ona jest „ciałem”, w którym „słowo stało się ciałem”!)1. 

Ten pełen poezji i fantazji fragment uzmysławia nam swoistość natury kobiecej 
i jej środowiska. Wpływ kobiecych cech i kobiecych zachowań charakteryzuje ją  
w sposób zasadniczy i odmienny od cech i zachowań męskich. 

Dla pewnej jasności, w krótkim zarysie przedstawiam różnice biologiczne płci z 
zaznaczeniem tych predyspozycji, które w sposób szczególny są wyposażeniem 
macierzyństwa. 

 
Tabela nr 1a. Biologiczne uwarunkowania płci 
 

 KOBIETY MĘŻCZYŹNI 
 
 
 
 
 
BUDOWA 
 

Mózg  
1) Mózgi kobiet mają procentowo 

więcej szarej istoty 
2) Proporcjonalnie większą objętość 

wyewoluowanych struktur 
zwłaszcza czołowych płatów kory 
mózgowej i hipokampu 
(odpowiedzialnych za) myślenie i 
pamięć) 

3) Lepsze połączenie obu półkul, co 
daje możliwość lepszego 
zintegrowania ich funkcji. Za 
funkcje „logiczno – 
lingwistyczne” u kobiet 
uczestniczy także półkula prawa 
„emocjonalno- kreatywna” 

4) W emocjonalnym pobudzaniu 
mózgu np. smaku biorą udział 
czołowe płaty kory mózgowej 

Mózg  
1) Proporcjonalnie większą objętość 

pierwotnych struktur, takich jak 
ciało migdałowate i podwzgórze. 

2) Mózgi mężczyzn zawierają więcej 
płynu mózgowo–rdzeniowego i 
białej istoty 

3) Doskonalsze połączenia między 
częściami tej samej półkuli, co 
pozwala na lepszą specjalizacje 
(np. za funkcje „logiczno–
lingwistyczne” odpowiada lewa 
półkula 

4) W emocjonalnym pobudzaniu 
mózgu np. smaku biorą udział 
bardziej pierwotne struktury 
podkorowe, zwłaszcza ciało 
migdałowate (uważane za 
centrum strachu i agresji) 

 

                                                
1 N. Echivard, Kobieto, kim jesteś. dz. cyt. 
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Tabela nr 1b. Biologiczne uwarunkowania płci 
 

 
 
OBJAWY  
I ZACHOWANIA 

1) Lepsza intuicja, umiejętność 
odczytywania emocji, wydajniej 
regenerują komórki mózgu po 
urazach. 

2) Łatwiejsza mowa u dziewczynek, 
wcześniejsze czytanie i pisanie. 

3) Późniejsze starzenie mózgu 
4) W krajach o swobodnym 

dostępie do nauki, statystycznie 
więcej kobiet kończy studia 

5) Mózg czulszy w wykrywaniu 
bodźców zapachowych i szybszy 
w przekazywaniu impulsów 
nerwowych. 

 

1) Częściej występuje autyzm  
i zachowania antyspołeczne. 

2) Szybsze starzenie mózgu 
3) W krajach o swobodnym dostępie 

do nauki, statystycznie mniej 
mężczyzn kończy studia 

4) Wśród chłopców więcej trudnych 
przypadków wymagających 
specjalnej edukacji 

5) Są sprawniejsi w manipulacjach 
przestrzennych, osiągają lepsze 
wyniki w matematyce i geometrii 

6) Wolniejsze przewodnictwo 
nerwowe, mniejsza czułość 
węchowa 

ZDOLNOŚCI 
ZMYSŁOWE 

Szczególna zdolności odbierania 
pewnych bodźców zmysłowych, 
łatwiej łaczą ze soba informacje 
płynące z różych ośrodków 
zmysłowych 

• większa spostrzegawczość, 
wrażliwość na barwy i zmiany, 
skupienie na szczególach, 
dostrzeganie ogólnego podobieństwa 

• Cechuje lepsze 
zapamietywanie szczegółów, 
przyswajaqnie większej ilosci 
nieistotnych informacji i obiektów 

• Lepsze odczytywanie mowy 
ciała, mimiki twarzy 

 

Uważa się, że mężczyźni mają gorszą 
pamięć, zapamietuja dużą ilosć 
informacji tylko wtedy, kiedy tworza 
one jakąś logiczną całość albo mają 
dla nich znaczenie 

OBJAWY 
 

Hormony kreują tworzenie się 
nowych połączeń neurologicznych. 

Hormony poma 
gają być czułą i troskliwą matką, 

prospołeczną albo uwodzicielską czy 
agresywną 

Hormony kreują tworzenie się 
nowych połączeń neurologicznych. 

 

GENOTYP Uwarunkowania genetyczne  
1) Mają więcej genów i zawierają 

po dwa płciowe chromosomy X 
2) Chromosom X – 1000-2000 

genów, Y – kilkadziesiąt 
3) Dziedziczą jeden chromosom X 

po matce, drugi po ojcu 

Uwarunkowania genetyczne  
1) Mają mniej genów, zawierają 

zestaw XY 
2) Chromosom X – 1000-2000 

genów, Y – kilkadziesiąt 
3) Dziedziczą chromosom X 

tylko po matce, a Y po ojcu 
PRZEJAWY Geny w chromosomie X pełnią 

ważne funkcje życiowe 
Geny w chromosomie Y potrzebne 

są do funkcji reprodukcyjnych, w Y 
znajduje się gen SRY 
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Macierzyństwo odmienia kobietę, bowiem zmienia kobiecy mózg, na wiele 
sposobów zmienia jego budowę i funkcje i to nieodwracalnie1. 

Wymienione predyspozycje psychiczne i emocjonalne predestynują kobietę do 
lepszego funkcjonowania w świecie osób. Jak zostało powyżej ukazane mają one 
lepszą wrażliwość zmysłową, emocjonalną i większą zdolność komunikowania. W 
związkach interpersonalnych bardziej nastawione są na więź uczuciową. W Bibli (por. 
Rdz 1,28) słowa skierowane przez Boga do pierwszych ludzi wzywałay do 
rozmnażania się. Moc tych słów oznacza, że każda kobieta powołana jest do 
macierzyństwa zarówno fizycznego jaki i duchowego.  

 
2. Dorastanie do macierzyństwa 
 
Zawierzenie kobiecie człowieka i jego losów jest szczególnym powołaniem  

i najpoważniejsza misją. Owo powołanie musi uświadamiać kobiecie jej szczególną 
godność „niewiasty dzielnej” (Prz 31,10), która winna stać się źródłem duchowej siły 
dla innych2. 

Kobieta jako przyszła matka została specjalnie obdarzona odpowiednimi 
psycho-fizycznymi predyspozycjami. Aby kobieta mogła spełnić się w macierzyństwie 
najpierw sama musi mocno stać i posiadać pełnię człowieczeństwa, ponieważ nikt nie 
rodzi sie od razu matką, a wręcz przeciwnie w całym złożonym procesie dojrzewania  
i rozwoju dopiero staje się nią. Przygotowawnie kobiety do macierzyństwa to proces 
wieloaspektowy i wieloetapowy. Doświadczenie dzieciństwa i jego historia to znaczący 
czynnik w procesie dorastania do macierzyństwa. 

Prawdopodobnie każde dziecko, choćby najbardziej kochane doświadcza w 
swej rodzinie pewnej samotności i niezrozumienia. J. Guitton3 pisze „ dzieci bywają o 
wiele bardziej samotne, niż nam się zdaje, gdyż są samotne w kręgu miłości. 
Nieustannie otoczone falami czułości i upomnień, tęsknią do chwili, kiedy będą mogły 
żyć nie będąc już tak bardzo kochane. 

Być samotnym wśród ludzi, którzy kochają, jest czymś bardziej nieuchwytnym, 
niż być samotnym, kiedy jest się już samodzielnym”. 

Słowa Guittona zmuszają do refleksji, bo jeżeli nawet najlepsze doświadczenia 
rodzinne niosą ze soba zranienia, to własnie kobieta – matka może starać sie 
zadośćuczynić, dzięki swoim predyzpozycjom rozumienia, empatii i promieniowania. 

Macierzyństwo zaczyna sie od wychowawczewgo wpływu kobiety na 
mężczyznę. Miłość mężczyzny jakże często wzoruje sie na miłości kobiety, łagodzącej 
męskie porywy.  

Pierwszą rolą, pierwszym powołaniem kobiety według Stein4 jest rola matki. 
 Prawdą jest, że macierzyństwo biologicznie i psychofizycznie związane jest z 
kobietą, ale właśnie dlatego jej zadaniem, jej powołaniem jest skorzystanie z 
przyrodzonego daru intuicji i nawiązywania więzi, aby pomóc swojemu mężowi 
dorastać do ojcostwa, „zrobić miejsce” do relacji dziecka z ojcem5, poprowadzić 
dziecko do dojrzałego odpowiedzialnego, towarzyszyć młodym kobietom w ich 
rozkwicie i stawać się dla nich świadectwem kobiecości. 

Aby kobieta prawdziwie akceptowała swą kobiecość i wynikającą z niej 
specyfikę kobiecego działania musi uczyć się zachować równowagę na wszystkich 
poziomach relacji między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. 
                                                
1L. Brizendine, Mózg kobiety, 2006, s.94. 
2J. Szyran OFMConv, Kobiecość – macierzyństwo, www.szyran.republika.pl 
3J. Guitton, Maryja, Warszawa 1956, s. 39 
4Edyty Stein refleksje o kobiecie, dz. cyt. s. 9. 
5 E. Pohorecka, Macierzyństwo w Życie Duchowe, nr 45/2006, s. 54. 
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Osiągnięcie takiego stanu jako trwałej dyspozycji ciała i duszy jest możliwe 
tylko wtedy, kiedy kobieta wie, kim jest i czego chce. Aby osiągnąć stan świadomości 
potrzebnej do realizacji kobiecości musi być odpowiednio przygotowana poprzez 
wychowanie, formowanie i przykład, które pomogą dziewczynce, nastolatce, w końcu 
młodej kobiecie w poszukiwaniu prawdy o sobie. 

Stein zauważa, że tęsknota za pełnią człowieczeństwa jest szczególnie silna u 
kobiety, ponieważ jest związana z jej szczególnym przeznaczeniem – bycia 
towarzyszką i matką. „Bycie matką – oznacza pielęgnować prawdziwe 
człowieczeństwo, chronić je i dopomagać w rozwoju”1. Stein w tym miejscu dobitnie 
podkreśla, że nieodzownym warunkiem jest podążanie kobiety w kierunku pełni 
człowieczeństwa. Warunek bycia matką może spełnić kobieta, która ma właściwe 
osobiste nastawienie. Stein w tym miejscu kładzie nacisk na pierwotną formę kobiecej 
swoistości i definiuje ją jako wynaturzenie i przesłonięcie właściwego nastawienia. 
Sama natura kobiety, która bardzo silnie tęskni za pełnią rozwoju dla siebie i innych 
według Edyty Stein początkowo nie przedstawia jeszcze żadnej wartości, a wręcz 
niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo, które dopiero można przekształcać w 
kierunku czegoś bardzo wartościowego.  

Wartość własna kobiety ma szansę przynieść owoce w postaci kształtowania 
całego człowieka. „Cali ludzie” mocno stojący na gruncie wieczności są jak mocne 
kolumny, na których wielu może się wesprzeć. Edyta Stein w takim pełnym 
człowieczeństwie kobiety widzi ich szczególną rolę w rodzinie, społeczeństwie, 
kościele.  

Kobiety mogą dopomagać całemu człowieczeństwu w dążeniu do zwycięstwa, 
wobec męża, dzieci, rodziny i całego otoczenia. 

 Wartość własna powinna być odszukiwana w powiązaniu ze swoistością.  
W swoistości kobiet dominują dwie cechy, które charakteryzują rodzaj 
żeński: 
 Nastawienie na osobowość w przeciwieństwie do rzeczowości. 
 Ukierunkowanie na całość i zwartość w przeciwieństwie do 

jednostronnej specjalizacji. 
 W obu punktach trzeba zwrócić uwagę na podwójny kierunek celu: 

 Zaznaczyć własną osobowość i wykazać przeważające zainteresowanie 
osobą na zewnątrz, w świecie. 

 Dążyć, aby przyjąć siebie samego jako całość i kształtować innych w tym 
kierunku, z drugiej strony, aby innych przyjmować jako całość  
i kształtować w tym kierunku. 

 Z tej wartości własnej wynika dążenie, aby: 
 Stać się w pełni człowiekiem. 
 Tworzyć całego człowieka. 
 Być sprawiedliwym, przy zetknięciu z nim. 

 
Wśród całej masy ludzi tylko wybrani mają gruntowne wykształcenie, a wśród 

tych jest więcej mężczyzn niż kobiet. Niewielu ludzi zbliża się do pełni 
człowieczeństwa, ale wśród tej małej garstki wydaje się, że jest więcej kobiet. Tutaj 
Edyta Stein upatruje szczególnej zdolności kobiet do wypracowania wartościowego 
kobiecego rodzaju, dzięki naturalnemu środkowi, jakim jest „gruntowna rzeczowa 

                                                
1Tamże, s. 5. 
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praca1„ i twierdzi, że jeżeli człowiek podda się prawom odnośnej rzeczy, to wtedy 
własną osobę można odstawić na bok, wtedy humory i nastroje łatwiej opanować. 

Claissa Pinkola Estes pisze, że za sprawą kanonów atrakcyjności kobiecego 
ciała powiększają się rzesze wysokich dziewcząt, które się garbią, niskich kobiet na 
wysokich obcasach, tęgich w wyszczuplającej czerni, bardzo szczupłych wypchanych 
jak balony. 

Niszczenie instynktownej więzi kobiety z jej naturalną cielesnością odbiera jej 
radość i elementy pewności siebie. Kobieta traci subtelną, głęboką więź z postacią, 
która została jej dana przez naturę i skłania się do tego, aby swoją samoocenę opierała 
na wyglądzie, a nie na charakterze. Świat instynktów zostaje w taki sposób niszczony, 
kiedy kobieta jest nadto skupiona na swojej powierzchowności. Walka i strach przed 
brakiem akceptacji pozbawiają kobiety ich twórczości, odwracają od rzeczywistych 
problemów i nie dopuszczają do samorealizacji. W takich okolicznościach zostaje 
zagubione macierzyństwo, zostaje oddane w ręce funkconujących ideologii. 

 
3. Pełnia macierzyństwa 
 
Macierzyństwo wedle ciała jest niczym, jeśli nie towarzyszy mu macierzyństo 

duchowe. Przykładem prawdziwego dojrzałego macierzyństwa jest Maryja. Maryja 
swoje życie wokół Syna prowadzi nie dla siebie, lecz przyjmując powołanie Służebnicy 
Pańskiej (łk 1, 38). Można powiedzieć, że Maryja była wychowawczynią i jest nią 
dalej, aż po współczesność. Wychowała Jezusa, teraz jest wychowawczynią całej 
społeczności – ludzi młodych i starych, kobiet i mężczyzn, księży i biskupów. 

Guitton zwraca uwagę, że trudniej jest być wychowawcą nie mając władzy, 
jednak podkreśla, że właśnie wychowywanie nie wymaga żadnej władzy. 

„Ojciec posiada większą władzę niż matka, a wywiera mniejszy wpływ”2.  
W gronie rodzinnym między stanowiskiem i wpływem zachodzi przeważnie stosunek 
odwrotnie proporcjonalny. Ten, któremu w sposób konieczny i widoczny przypada 
pierwsze miejsce, nie może promieniować. Każda społeczność posiada wpływ 
autorytetu i wpływ oddziaływania poprzez promieniowanie.  

„Maryja wiedziała doskonale, że źródłem Jej szczęścia jest nie to, iż swym 
mlekiem wykarmiła Jezusa, ale to, że słuchała Jego słowa....Wiedziała, że została 
uprzywilejowana, ale zarazem wiedziała, iż ten przywilej nie przyniósłby Jej 
zaszczytu, gdyby go przyjeła z innym nastawieniem. Nie jest już 'posłuszny'. Jest 
całkowicie pochłoniety sprawami Ojca. Każda matka rodzi nie dla siebie, lecz dla 
sprawy Bożej. Wydawszy swój owoc na świat musi usunać się na bok.3 

Guitton rozważając Magnificat, powiada, że tak cicha i skromna istota- ukryta 
oznajmia ze spokojem, że wszystkie pokolenia powstaną, aby nazwać Ją szczęśliwą, 
nie z powodu jej wielkości, ale z powodu Jej uniżenia. 

Kobieta staje się matką nie przez fakt fizycznego posiadania dziecko, ale 
poprzez rodzicielskie relacje i więź, dlatego żadna sytuacja, nawet utrata dziecka nie 
zmienia statusu matki. 

Pojawienie się dziecka jest poprzedzone licznymi przygotowaniami i okresem 
oczekiwania, ale przedtem jeszcze okresem dojrzewania i wyobrażania sobie swojej 
kobiecości w macierzyństwie. Dzień, kiedy matka może wziąć swoje dziecko na ręce 
jest dniem niewymownej radości i zmiany osobowości na całe życie. Zadziwienie 
kobiety jest tak wielkie, że nie jest w stanie ona pojąć od razu wielkości daru. 
                                                
1 Edyty Stein refleksje o kobiecie, przekład J. Immakulata Adamska OCD, Małgorzata Grzywacz, Borne 
Sulinowo, 2005, s. 6. 
2J. Guitton, Maryja, dz. cyt.,  s.70. 
3Tamże, s. 66-67. 
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Rozpoczęte raz macierzyństwo trwa całe życie, zmieniając tylko swój charakter więzi 
różny w zależności od czasu i okoliczności. Z czasem matka doznaje nowych porcji 
radości, patrząc na rozwój swojego dziecka, ale macierzyństwu dokonanemu 
towarzyszy również tajemnica – kim będzie ten człowiek, któremu daliśmy życie, 
który jest z „nas”. 

Pomimo towarzyszenia, wspólnego przeżywania codziennego życia, kiedy 
dziecko staje sie dojrzałym samodzielnym człowiekiem dalej może liczyć na wsparcie  
i pomocną dłoń matki, aż do trzymania wnuka na kolanach. Jakże dobrze jest mieć 
matkę świadomą swojego macierzyństwa, mądrą, umiejacą służyć dziecku swoim 
doświadczeniem razem z ojcem dziecka, którego obdarowała ojcowstwem.  

 
Zakończenie 
 
Natura mężczyzny skłania go bardziej w stronę „swoich spraw”. Kobieta wręcz 

przeciwnie potrafi przenikać nawet obce sobie dziedziny, o które wcale by sie nie 
troszczyła, gdyby nie była świadoma, że służą jej osobistym sprawom. Dzieje sie tak za 
sprawą macierzyńskiej predyspozycji, którta potęguje siły i aktywnosć, aby 
uczestniczyć w życiu drugiego człowieka, słuzyć mu opiekuńczością, a nawet funkcja 
wychowawczą. Trzeba nam wiedzieć, że te działania opiekuńcze i wychowawcze jako 
element troski macierzyńskiej sa potrzebne w sposób szczególny dojrzałemu 
człowiewkowi, potrzebują jej dorastające i dorosłe dzieci, mąż i inni w kręgu 
oddziaływania kobiety. 

Dlatego warto zacytować słowa z końcowego orędzia Soboru Watykańskiego II 
„Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się 
w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo  
i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość 
przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym 
mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła. 

Archetypowy obraz sędziny pozwala kobietom na spotkanie z tkwiącą w nich 
zdolnością do rozróżniania, co jest dobre, a co złe, co jest prawem, a co bezprawiem. 
Sędzina tak organizuje relacje, żeby były korzystne dla wszystkich. Naprawia to, co 
przestało zgodnie współbrzmieć. Sędzina prostuje zgarbionych. Także ona sama jest 
wyprostowana i tak idzie przez życie. Intuicja pozwala jej odróżnić to, co człowiekowi 
szkodzi, od tego, co mu pomaga. 

Obraz sędziny odkrywa mocne strony kobiety, których często się nie dostrzega. 
Debora była sędziną rozsądzającą w sprawach pozamiejscowych. Zarówno 

mężczyźni jak i kobiety przychodzili do niej, bo była kobietą potrafiącą rozróżnić co 
jest prawdą, a co nią nie jest, co jest rzeczywistością, a co zwykłą fantazją, co jest 
prawem a co bezprawiem. Kobieta, która potrafi przejrzeć, podjąć decyzję  
o słuszności lub niesłuszności danej sprawy pełni rolę matki, promieniującej 
spokojem i pewnością, do której chętnie się zwraca. 
 


