ΜΙΑ ΓΥΝΑΊΚΑ
ΠΟΥ ΤΗ ΛΈΓΑΝΕ

ΆΓΑΡ

Η Άγαρ ήταν η υπηρέτρια μιας πριγκίπισσας
της ερήμου, που το όνομα της ήταν Σάρα. Η
Σάρα ήταν εξαιρετικά όμορφη, παρόλο που ήδη
ήταν αρκετά ηλικιωμένη. Ήταν νομάδες και ζούσαν σε σκηνές. Ο Αβραάμ, ο άντρας της Σάρα,
πήγαινε τα μεγάλα κοπάδια του, τους υπηρέτες
και πολλά αγαθά από το ένα μέρος στο άλλο.
Ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος. Αλλά υπήρχε και
δυστυχία. Η Σάρα δεν μπορούσε να κάνει παιδιά,

και περνούσε η ηλικία που θα μπορούσε να μείνει έγκυος. Ο Αβραάμ χρειαζόταν έναν διάδοχο
να κληρονομήσει τα πλούτη και να συνεχίσει το
όνομα της οικογένειας.
Έτσι η Σάρα σκέφτηκε κάτι: «Ο Αβραάμ μπορεί
να κοιμηθεί με την υπηρέτρια μου, να την αφήσει
έγκυο και έτσι να γεννηθεί ένας διάδοχος».
(Με αυτόν τον τρόπο χειριζόταν ένα τέτοιο
πρόβλημα εκείνο τον καιρό.Δεν υπήρχαν ειδικές
κλινικές γονιμότητας ή ορμόνες να βοηθήσουν
τις γυναίκες που ήταν στείρες).
Οπότε η Άγαρ έπρεπε να πάει στη σκηνή
του Αβραάμ και να πλαγιάσει μαζί του. Δεν
γνωρίζουμε πόσο καιρό χρειάστηκε για να
μείνει έγκυος. Αλλά μια μέρα η κοιλιά της
άρχισε να φουσκώνει. Δυστυχώς, ένιωσε
πολύ περήφανη που κυοφορούσε το γιο
αυτού του πλούσιου ανθρώπου. Όταν το
μωρό της θα μεγάλωνε, θα κληρονομούσε τα πάντα.
Η Σάρα, που δική της ήταν η ιδέα από

Αφού περπάτησε πολύ, βρήκε ένα πηγάδι και
ήπιε νερό. Ήταν στεναχωρημένη και δεν ήξερε
που να πάει. Ήταν χαμένη και πολύ λυπημένη,
δεν ήξερε σε ποιον να στραφεί για βοήθεια,
τι να κάνει ή πώς να επιβιώσει. Ξαφνικά
ένας άγγελος του Θεού εμφανίστηκε και τη
διαβεβαίωσε ότι και αυτή και το μωρό της θα
ήταν καλά και δεν θα πέθαιναν. Ο γιος της θα
γινόταν ένας δυνατός πολεμιστής.
την αρχή, θύμωσε και δεν ήταν καθόλου χαρούμενη. Δεν άντεχε να βλέπει την υπηρέτρια της με
το παιδί του άντρα της. Φερόταν τόσο άσχημα
στην Άγαρ, που αυτή έφυγε και πήγε στην έρημο.
Η Άγαρ παρηγορήθηκε. «Εσύ είσαι Θεός που
βλέπει», είπε. «Είδες πόσο άσχημα μου φερόταν
η κυρία μου, πως αναγκάστηκα να κοιμηθώ με
έναν άντρα, πόσο πόνεσα και πως με κακομεταχειρίστηκε η ζηλιάρα και θυμωμένη σύζυγος του.
Δεν είμαι μόνη. Εσύ είσαι μαζί μου και καταλαβαίνεις την κατάσταση μου, και θα δώσεις σε όλα
ένα καλό τέλος.
Αυτή η ιστορία είναι γραμμένη στο πρώτο
βιβλίο της Αγίας Γραφής. Ο Θεός βοήθησε την
Άγαρ, μια μητέρα χωρίς σύζυγο που πάλευε να
επιβιώσει. Ο γιος της μεγάλωσε και έγινε ένας

δυνατός πολεμιστής. Το όνομα του ήταν Ισμαήλ,
που σημαίνει: ο Θεός ακούει. Αυτός άκουσε την
κραυγή της Άγαρ, είδε τη λύπη της και της έδειξε
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την αγάπη Του και το έλεος Του.
Αυτός βλέπει και τη δική σου κατάσταση και
μπορεί να σε νιώσει. Μπορείς να Του πεις τις
βαθύτερες ανάγκες σου. Η Άγαρ βίωσε το γεγονός
ότι ο Θεός ακούει και ελεεί. Το ίδιο μπορείς να
κάνεις και εσύ. Θα Τον δοκιμάσεις;

