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WSTęP

Kobieta, niezmiennie od wieków, pozostaje bohaterką wielu 
dzieł literackich pisanych przez mężczyzn. Fascynacja „płcią 
piękną” wydaje się zrozumiała i uzasadniona. Odkrywanie 
tajemnicy kobiety prowadzi bowiem nieuchronnie do wy-
rażenia wdzięczności Stwórcy za wspaniałość Jego dzieła. 
Nie dziwi więc powiedzenie, że „kobiety są boskie”, bo są 
obrazem samego Boga. 

Historia mężczyzny nieodłącznie związana jest z obec-
nością kobiet. Świat Biblii jest jednak głównie światem męż-
czyzn. Autorzy ksiąg starotestamentowych, ukazując życie 
największych postaci, koncentrują się najczęściej na męż-
czyznach. Patriarchowie, przywódcy ludu, najwięksi pro-
rocy byli mężami Bożymi. Obecność kobiet, chociaż może 
bardziej dyskretna, również stanowi jednak wspaniały ma-
teriał badawczy do analizy roli kobiet w zamyśle Stwórcy 
i w historii zbawienia. 

Stary Testament sytuuje kobiety w bardzo różnych kon-
tekstach. Występują one w roli matek, żon, córek czy kocha-
nek. Przyczyniają się zarówno do wywyższenia mężczyzn, 
jak i do ich upadku. Są przykładem wierności i poświęcenia 
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lub też snują misternie swoje intrygi i manipulują. Zajmują 
wysoką pozycję w świecie mężczyzn, ale też stają się ofiara-
mi ich „samczego” postępowania. Niektóre stały się symbo-
lem, a ich imiona wspomina się przy różnych okazjach, inne 
zaś pozostają ciągle bezimienne, jakby na marginesie. 

W wielu wypadkach postawa starotestamentowych ko-
biet wpływa na zmianę biegu wydarzeń. Ich przebiegłość 
i pomysłowość prowadzi do realizacji Bożego planu, cho-
ciaż zdarza się, że stosowane przez nie metody możemy 
uznać za niezbyt stosowne czy chwalebne. Bóg prowadzi 
nieustannie swoje dzieło zbawienia i potrzebuje do jego re-
alizacji ludzi odważnych, gotowych do współpracy z Nim. 
Gdy z różnych powodów zawodzą mężczyźni, Bóg powo-
łuje kobiety, by ratowały sytuację, rozsławiając w ten sposób 
bohaterstwo i mądrość płci pięknej.

Kobiety – między miłością a zdradą to zbiór medytacji bi-
blijnych opartych na historii najważniejszych kobiet staro-
testamentowych. Postaci są ukazane w porządku chronolo-
gicznym. Poświęcone im opowieści uwzględniają szerszy 
kontekst rodzinny czy plemienny, jednak konieczne będzie 
sięgnięcie do Biblii w celu całościowego odczytania zawar-
tego w niej przesłania. Zamiarem autorów nie było osądza-
nie poszczególnych czynów i postaw prezentowanych ko-
biet ani propagowanie męskiego punktu widzenia. Książka 
stanowi raczej zachętę do odkrywania tajemnicy kobiety 
w różnych jej wymiarach oraz do odczytywania swojego 
życia w świetle opisywanych wydarzeń. Z tego punktu wi-
dzenia jest to książka o kobietach, przeznaczona zwłaszcza 
dla kobiet, ale może okazać się również bardzo pożyteczna 



dla mężczyzn. Mamy przy tym nadzieję, że przybliży ona 
Czytelnikom niektóre mniej znane postaci i stanie się lek-
turą prowadzącą do refleksji nad obrazem kobiety, boskiej 
tajemnicy.
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