ÁBRAHÁM
ÁBRAHÁM
Jelentése: sokak apja, sokak vezére.
Próféta, akit a judaizmus, a kereszténység és az iszlám vallás ősatyának tart.
Sém (Noé három fia közül az egyik) leszármazottjaként sémita volt.
Született Úr városában Kr.e.2000 körül, meghalt Kánaánban Kr.e.1800 körül.
Feleségei: Sára, Hágár, (Ketúrá)
Gyermekei: Izsák. Izmael, (Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák, Súah)
SÁRA
Sára (Szárai vagy Sárai) Ábrahám féltestvére volt. Mindkettőjük apja Terah.
A hagyomány szerint 65 éves korában esküdött örök hűséget Ábrahámnak, de meddősége
miatt hosszú ideig nem született gyermekük. (Ebben az időkben az életévek száma nem felelt
meg a mainak.)
HÁGÁR
Annak a fáraónak a lánya, akinek
háremében Sára az idejét töltötte.
Amikor az Úr megharagudott a
fáraóra, az engesztelésül odaadta
lányát szolgálónak Sárának. „Még
az is jobb, ha leányom rabszolga
egy ilyen nő házában, mint úrnő
bármely más házban.”
„Úr megszólította Ábrámot, és
felszólította őt, hogy népével együtt
induljon el arra a földre, amelyet
Ő mutat neki. Cserébe Jahve
megígérte az akkor 75 éves és gyermektelen Ábrámnak, hogy leszármazottai benépesítik majd
a Földet.”
Ábrahám elindult az ígéret földjére népével és feleségével Sárával. Útközben a területek
uralkodói előtt letagadta, hogy Sára a felesége és mint testvérét mutatta be. Az akkori
egyiptomi fáraó és a filiszteusok királya is feleségnek óhajtotta Sárát.
„Egyiptomban beigazolódott Ábrahám félelme, ugyanis a fáraó szemet vetett a szépséges
Sáraira, de mivel Ábrahámot a nő bátyjának gondolta, nem ölte meg őt, hanem bőséges
hozományt ajándékozott neki a lányért cserébe. Az Úr megharagudott a fáraóra, és
csapásokkal sújtotta az egyiptomi uralkodót, akinek tanácsadói derítettek fényt Sára és
Ábrahám valós kapcsolatára. Ennek tudatában a fáraó visszaadta Sárát Ábrahámnak, és
minden ajándékával együtt elküldte őket Egyiptom földjéről.”
A filiszteusok földjén hasonlóan történtek az események, mint Egyiptomban. Sára hosszabb
időt töltött a király udvarában, de úgymond nem történt semmi, amiről igazolást is kapott. Az
Úr álmot bocsátott a királyra, annak következtében az elengedte Ábrahámot és Sárát.
SÁRA és HÁGÁR
Elejével nem volt probléma a két nő között, amíg ez úrnő és szolga viszony volt. Sára jól bánt
vele. Akkor vált feszültté a helyzet, amikor Sára meddősége miatt megengedte Hágárnak és
Ábrahámnak, hogy együtt háljanak. Hágár teherbe esett és Sára szerette volna a gyermeket

örökbe fogadni. Gondolta, hogy így fog beteljesedni az Úr és Ábrahám szövetsége, amely
szerint Ábrahám fogja benépesíteni Kánaán földjét.
Hágár nem akarta odaadni gyermekét, sőt felsőbbrendűségét éreztette Sárával, aminek az lett
a következménye, hogy Ábrahám beleegyezésével elűzték őt a háztól. Az Úr angyala rátalált
és azt tanácsolta neki, hogy térjen vissza, alázkodjon meg a gyermeke érdekében, aki később
jelentős személy lesz. (Ő volt Izmael, az iszlám vallás szerint az arabok ősatyja,
leszármazottja Mohamed próféta)
Tizennégy évvel később Sára is fiú gyermeket szült Izsákot.
Ekkor a két nő ismét összeveszett az utódláson és Hágárnak mennie kellett a gyermekével.
Miért is keltette fel az érdeklődésemet ez a bibliai történek? Talán itt kezdődött a szerelmi
háromszögek karmája. Tipikus történet, amely 4000 év alatt mit sem változott.
Mintha Ábrahámnak csak beleegyezési lehetősége lett volna, az asszony ötlete volt, az
asszony teremtette a helyzetet, az asszony irányította a szálakat. Pedig Ábrahámnak kellett
volna nemet mondani a béranyaság ötletére. Két dolog vezérelhette. Az egyik az utód
létrehozása és ezzel együtt a hatalom, valamint ő is csak férfiből volt. Valljuk be őszintén nem
nehéz elcsábítani és kedvére tenni egy férfinak, ha ott az alkalom.
Így aztán maradt a két nő hullámzó kapcsolata. A fölény, hol egyiknél, hol másiknál.
Arról se feledkezzünk meg, hogy Ábrahám kétszer is letagadta, hogy Sára a felesége, nem
vállalta a felelősséget.
A birtoklás és hatalom mintha az emberiséggel együtt született volna, s mint olyan az alapvető
problémák okozója és következménye.
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