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Agar era slujnica unei printese din de~ert al di

rei nume era Sara. Sara era extrem de frumoasa 

chiar dadi era destul de batrana. Ei erau nomazi 

~i locuiau in corturi. Avraam, sotul Sarei, i~i du

cea turrnele lui mari, slujitorii ~i toate bunurile lui 

din loc in loc. Era un om bogat. Dar era ~i multa 

tristete acolo. Sara nu putea sa aiba copii ~i ajun

gea deja la varsta la care3 mai putea ramane in

sarcinata. Avraam avea nevoie de un mo~tenitor 
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care sa preia toate bogatiile ~i sa duca mai departe 

numele familiei. 

A~a ca Sarei i-a venit o idee: ,,Avraam se poa

te culca cu slujnica mea, sa o lase insarcinata, ~i 

astfel sa aiba un mo~tenitor". (In vremurile ace

lea cam a~a era rezolvata o astfel de problema. Nu 

existau clinici de fertilizare sau hormoni care sa 

ajute o femeie sa ramàna insarcinata.) 

A~a cii Agar a trebuit sa intre in cortul lui 

Avraam ~i sa se culce cu el. Nu ~tim càt timp a 

luat pàna cànd ea a ramas insarcinata. Dar intr

o buna zi burta ei a inceput sa creasca. Din 

nefericire, ea a devenit increzuta pentru ca 

avea in pàntec copilul acestui om bogat. 

Cànd copilul ei avea sa creasca, el va mo~

teni totul. 

Sara, cea care venise cu ideea aceasta, a 

devenit mànioasa ~i foarte nefericita. Nu 

putea suporta sa vada aceasta slujnicii a ei 

purtànd copilul sotului ei. Ea a tratat-o pe 

Agar atàt de rau incàt Agar a fugit in de

~ert. l: 

Dupa ce Agar a mers pe jos mult timp, a gasit o 

fàntàna ~i a baut din ea. Era trista ~i nu ~tia unde 

sa mearga. Era pierduta ~i deprimata, nu avea nici 

o idee la cine sa apeleze, sau ce sa faca ~i cum sa 

supravietuiascii. Dintr-o data a aparut un inger al 

lui Dumnezeu ~i a asigurat-o ca atàt ea càt ~i copi

lul vor fi bine ~i nu vor muri; fiul ei va deveni un 

luptator viteaz. 

Agar s-a simtit foarte màngaiata:,, Tu e~ti Dum

nezeul care ma vede" a zis ea. ,,Tu ai vazut càt de 

rau am fost tratata de stapana mea, cum am fost 

obligata sa ma culc cu un barbat, ~i cum am fost 

riinita ~i intimidata de nevasta lui geloasa ~i mà

nioasa. Eu nu sunt singura. Tu e~ti cu mine ~i imi 

intelegi situatia, ~i Tu vei face ca totul sa se schim

be inspre un forni bun:' 
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Aceasta poveste este scrisa in prima càrte a Bi

bliei. Dumnezeu a ajutat-o pe Agar, o marna sin

gura, care se zbatea ~i se simtea singura. Fiul ei a 

crescut ~i a devenit un luptator viteaz. Numele lui 

a fost Ismael, care inseamna: Dumnezeu aude. El, 

Dumnezeu, a auzit plansul lui Agar ~i a vazut tris

tetea ei, ~i i-a aratat dragostea ~i mila Lui. 

El vede ~i situatia ta, ~i simte impreuna cu tine. 

li poti spune nevoile tale cele mai adanci. Agar 

a experimentat faptul ca Dumnezeu aude ~i are 

mila, ~i la fel poti ~i tu. Vrei sa-i dai o ~ansa. 
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