Ж Е Н АТА
НАРЕЧЕНА

АГАР

Агар била служителка на пустинната принцеса Сара. Сара била изключително красива,
въпреки, че вече била на възраст. Те били номади и живеели в палатки. Аврам, мъжът на
Сара, местел неговия голям стан, слуги и всичките си блага от място на място. Той бил богат
човек, но в семейството им имало и тъга. Сара
не можела да има деца, а и вече преминавала
възрастта, когато можела да забременее. Аврам

се нуждаел от наследник, който да получи богатствата му и да продължи фамилното име.
На Сара й дошла идея: „Аврам може да
преспи с моята слугиня, тя да забременее, и да
се роди наследник по този начин.“ (По онова
време, проблем като този, се е решавал по този
начин. Там не е имало инвитро клиники или
хормонални лекарства, които да помагат на
една жена да забременее.)
И така, Агар трябвало да отиде в палатката
на Аврам и да прави секс с него. Ние не знаем колко време е било неoоходимо преди тя
да забременее, но един ден нейният корем
започнал да расте. За съжаление, тя се
възгордяла, защото носела сина на този
богат човек. Когато нейното бебе пораснело, то щяло да наследи всичко!
Въпреки, че идеята била предложена от Сара, това я карало да се чувства
ядосана и много нещастна. Тя не можела да гледа как нейната слугиня

„Ти си Господ, който ме наблюдава“ – казала
тя – „Ти видя колко ужасно се държа моята
господарка с мен, как бях насилена да спя
с мъж и как бях наранена и изгонена от
неговата жена. Аз не съм сама. Ти си с мен
и познаваш ситуацията, в която съм,
и Ти ще доведеш всичко до добър край.“

носи детето на собствения й съпруг и се гордее заради това. Тя се отнасяла толкова лошо
с Агар, че я принудила да избяга в пустинята.
След като Агар ходила цял ден, стигнала до
един кладенец и взела вода от него. Тя била
тъжна и не знаела къде да отиде. Била загубена
и депресирана, без идея към кого да се обърне,
какво да направи, или как да оцелее. Изведнъж
ангел от Господ се появил и я уверил, че бебето няма да умре. Тя и бебето ще бъдат добре и
нейният син ще стане велик войн.
Агар се почувствала много сигурна. „Ти си
Господ, който ме наблюдава“ – казала тя. „Ти
видя колко ужасно се държа моята господарка
с мен, как бях насилена да спя с мъж и как бях
наранена и изгонена от неговата жена. Аз не

съм сама. Ти си с мен и познаваш ситуацията,
в която съм и Ти ще доведеш всичко до добър
край.“
Тази история е записана в първата книга на Библията. Господ помогна на Агар-една
страдаща, изоставена, самотна майка. Нейният син, когато порасна, стана велик войн. Неговото име е Исмаил, което означава „Господ
чува.“Господ чу плача на Агар, видя нейната
тъга и й показа Неговата любов и милост.
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Той вижда и твоята ситуация. Ти можеш да
Му кажеш твоите най-дълбоки нужди. Агар
опита и разбра, че Господ чува и е милостив.
И ти също можеш! Ще Му дадеш ли шанс да
ти помогне?

