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Дружині Оксані  
і нашим матерям присвячую

Від автора

Дорогий читачу, ти тримаєш у руках книгу, яка є плодом не 
лише моїх думок і досліджень, вона зібрана з обширного мате-
ріалу богословів різних релігійних течій. Спочатку це були стат-
ті про біблійних жінок, які публікувались у різних періодичних 
виданнях України і які мені порадили об’єднати в одну збірку. 
Враховуючи вищесказане, ця праця може бути рекомендова-
на як навчальний посібник для студентів гуманітарних вузів, їх 
викладачів й усіх, хто цікавиться Біблією. Щиро бажаю, щоб з 
Божою опікою ця книга допомагала людям на шляху до вічного 
життя і отримання втраченого безсмертя. 

На завершення хочу висловити глибоку вдячність усім, хто 
до поміг у написанні цієї книги. Незважаючи на те, що переваж-
на біль шість нас різного віросповідання, але завдяки любові Іс-
уса ми змогли зробити спільну справу. І  звичайно ж, тепер нам 
хочеться вознести особливу вдячність Богу, Який зробив усе це, 
бо всі ми усвідомлюємо, що наших людських заслуг в усьому 
цьому немає. 
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Передмова

Про жінок написано мільйони книг. Жінка надихала худож-
ників, поетів, прозаїків, істориків, які створювали безцінні ху-
дожні шедеври, витвори літературного мистецтва і класики. 
Важко уявити кінорежисера, котрий ризикнув би створити ці-
кавий фільм без образу жінки в одній з головних ролей.

Жіноцтво — це більша частина суспільства. І як би «сильніша 
стать» не старалась підкорити, а часом навіть поневолити жін-
ку, перетворюючи її на рабиню, вона, як той міфологічний Фе-
нікс, знову і знову встає із «попелу» недолугих людських тради-
цій, усім своїм єством заявляючи, що вона, як і Адам, — вінець 
Божого творіння, рівна чоловікові  і за передвічним промислом 
має виконувати унікальну роль, на яку не здатний чоловік, як 
би він цього не хотів.

Створюючи Єву не із землі, а з ребра вже існуючого Адама, 
Творець «вмонтував» у її єство щось таємниче, що не піддаєть-
ся жодному дослідженню. Навіть проживши з дружиною пів-
століття і більше, чоловік змушений визнати, що жінка так і за-
лишається незбагненною для нього. Можливо, саме ця незбаг-
ненність є силою жінки, що ховається за уявною слабкістю, так 
приваблює чоловіка, робить його або героєм, або рабом; вельмо-
жею, або невдахою. На жаль, не всі чоловіки здатні визнати, що 
своїми успіхами, кар’єрою і популярністю вони мали б завдячу-
вати непомітному впливу особи, якій вони віддали своє серце, 
а іноді і розум. Біблія та історія відкривають, що від доброго чи 
поганого впливу жінки не раз залежали долі не лише окремих 
держав, а й великих світових імперій.

Той факт, що автор книги «Біблійні жінки»1, як і «Жінки Но-
вого Завіту» Андрій Білик, розпочав свій літературний доробок з 
1При перевиданні автор змінив назву. Тепер ці книги називаються “Біблійні жін-
ки. П’ятикнижжя Мойсея” та “Біблійні жінки. Новий завіт”. (Прим. редактора).
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Як кажуть, коментарі тут зайві.
Якби Адам не залишив Єву одну, то, можливо, лукавий не 

зміг би спокусити її. Якби Лот одразу підкорився повелінню ан-
гелів і, як патріарх сім’ї, взявши дружину за руку, сам повів її 
на гору, його ближні інакше б сприйняли повеління Бога. По-
годьтесь, тут є над чим замислитись чоловікам.

Головний урок, який нам усім варто запам’ятати: образ дру-
жини Лота символізує тих, хто, ставши на шлях спасіння, не хоче 
залишити любов до гріховного світу і з жалем озирається назад.

Є християнські течії, які стверджують: «Спасенний раз — спа-
сенний назавжди». Та історія дружини Лота свідчить, що це не 
так. Вона була вже спасенною, але земне переважило небесне.

Покаявшись і охрестившись, ми заключаємо з Богом завіт. 
Але це не є стовідсотковою гарантією того, що ми будемо спа-
сенними. Через непослух Адам і Єва були вигнані з раю. Тіль-
ки за умови послуху протягом усього свого життя людина може 
осягнути життя вічне.

Втеча Лота із Содома. Бут. 19, 15-17; 24-26



102

«У полум’ї, яке знищило міста рівнини, є застереження і для 
наших часів. Ми маємо можливість засвоїти страшний і сер-
йозний урок про те, що, хоча Божа милість довго тер пить гріш-
ника, все-таки існує межа, яку люди не повинні пе реступати. 
Коли ж вони роблять це, тоді милість забирається від них і по-
чинає діяти суд.

За словами Викупителя світу, існують тяжчі гріхи, аніж ті, 
за які були знищені Содом і Гоморра. Люди, котрі чують Бла-
гу вістку, що кличе грішників до покаяння, і не приймають її, 
завинили перед Богом більше, ніж мешканці Сіддімської доли-
ни. Але ще більшим є гріх тих, котрі кажуть, що знають Бога і 
дотримуються Його Заповідей, в той час як своїм характером і 
повсякденним життям зрікаються Христа. У світлі застережен-
ня, даного Спаси телем, доля Содому є серйозною пересторогою 
не лише для за пеклих грішників, а й для тих, хто легковажно 
ставиться до світла і переваг, посланих Небесами»3. 

Нехтувати повелінням Господа, коли стоїть питання про жи-
ття або смерть, — це злочин. Легковажність дружини Лота в 
тако му серйозному питанні і в такий критичний момент вия-
вилась для неї фатальною. Духовно мертва, вона не мала в собі 
ні живої віри, ні животворчої надії, ані оживляючого духовного 
життя. Здавалося б, ну що за злочин — озирнутися лише один 
раз назад? Це ж дрібниця!

Ні! Коли гине світ, коли під ногами руйнується земля, а з 
неба зливається вогонь, чи до земних скарбів в цю хвилину? 
«Рятуй душу!» — ось головна мета. Доки тобі ще даровано час, 
швидше біжи сховатись під милість спасаючого Господа. Ні на 
що не озирайся і не шкодуй за скарбами цілого світу. «Яка ж 
користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою занапа-
стить?» (Матв. 16:26).

Вказівка Господа не озиратись назад не є випадковою. Ози-
раючись на цей світ, на цей Содом, ми забуваємо про небезпеку 
його спокус і про те, що він уже засуджений на загибель. Хрис-
тос казав: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад 
озирається, не надається до Божого Царства!» (Луки 9:62). Не 
можна озиратись назад на шляху спасіння, на шляху, який веде 
у вічність. В день П’ятдесятниці ап.Петро, звертаючись до на-
роду, який слухав благовістя про Христа, промовив: «Рятуйтесь 
від цього лукавого роду!» (Дії 2:40).
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