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Bevezetés 

Ábrahám történtét olvasva szembesülünk azzal, hogy az Istenben hívő ember messze nem 

tökéletes ember. Átélhet nagy csodákat Isten oldalán, majd járhat meg nagy mélységeket a 

maga engedetlensége miatt. Hitbeli magasságok és mélységek váltakoznak az életünkben.  

Ábrahám történetének mai epizódja is, sok egyéb mellett, erre tanít bennünket!  

1. 

Sára, Abrahám felesége nem szült még gyermeket… – ezzel a tömör félmondattal kezdődik 

mai bibliai szakaszunk. Nem más ez a félmondat, mondhatnánk, mint a Szentíró egy asz-

szony életéről tett megjegyzése. De ha ezt a félmondatot Ábrahám történetébe helyezzük és 

annak ismeretében olvassuk, akkor azonnal egy Istenben hívő asszony belső konfliktusába 

kapunk betekintést! Oda, ahol az Istenbe és az ő ígéretébe vetett hite, és az emberi tapasz-

talat, valamint a biológia felülírhatatlannak látszó törvényei feszülnek egymásnak. 

Egy fejezettel ezelőtt Ábrahám is megvívja a maga harcát ezen a területen: Ó, Uram! Mit 

ér nekem a jutalom, ha gyermektelenül halok meg, és a damaszkuszi Eliézer lesz az örö-

kösöm! Isten válaszul megerősíti az ígéretét: Nem Eliézer örököl utánad! A saját fiad, aki 

tőled származik — ő lesz az örökösöd! Ábrahám Istennel való beszélgetése ott azzal ért vé-

get, hogy ő hitt az Úrnak, azaz igaznak (hihetőnek) fogadta el Isten válaszát.  

Ezért olyan izgalmas az a félmondat, amivel mai történetünk kezdődik. Mert most Sárát 

látjuk ugyanabban a lelki harcban! Az évek fölötte is elmúltak, ráadásul látszólag meddő 

volt, azaz nem volt képes gyermeket szülni. A meddőség abban a korban nagy szégyennek 

számított. A nő értéktelenségét látták benne, aki a legelemibb kötelességének sem tud eleget 

tenni. Ezek együtt: a kora, a meddősége, és ebből fakadó szégyene nagyon messzinek lát-

tatta Sára számára Isten ígéretének beteljesedését. 

2. 

De Sára belső vívódása valami többet is mutat a számunkra! Abba enged bele látni ben-

nünket, ahogyan Ábrahám és Sára házassága működött… azaz nem működött igazán. Mert 

felmerült bennem a kérdés, miért nem együtt, házastársként küzdöttek ugyanazzal a belső 

konfliktussal? Miért külön-külön vívják a maguk csatáját? S amikor Ábrahám választ kap 

küzdelmében Istentől, akkor miért nem osztja meg azt a feleségével? Nem szerette, nem 

tisztelete, nem értékelte őt eléggé?  

Persze tudom, hogy abban a korban másként működtek a házasságok, és nem volt szokás, 

hogy a férfiak „lelkiztek” a feleségükkel. De mégis, nem többről van itt szó, mint lelkizésről? 

Azzal is tisztában vagyok, hogy házasságban is meg vannak/ meg lehetnek a magunk külön 

harcai, de ez még nem indokolja azt, hogy Ábrahám nem oszthatta volna meg belső küz-

delmét a feleségével. 

Ugyanis Ábrahám nem egyedül kapta Isten ígéretét, még ha úgy tűnik is csak őt szólítja 

meg az Úr! Az Ábrahámnak adott ígéret Sára ígérete is, amely ígéretnek ő is elszenvedője 

– abban az értelemben, hogy neki is várakoznia kell beteljesülésére –, és ő is az ígéret áldá-

sának lesz élvezője: gyermeke születik majd és ezáltal Ábrahámmal együtt ő is áldássá lesz 

majd. 
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Ehelyett azonban azt olvassuk, hogy Sára egyedül vergődik belső konfliktusával, és nem 

halljuk azt, hogy Ábrahám törődött volna a felesége lelkével. Még akkor sem szól semmit 

Istennel való beszélgetéséről és annak eredményéről, amikor Sára azzal az az ötlettel állt 

elé, ami életüket felkavarja és házasságukat is veszélybe sodorja. 

3. 

Sára tehát nem szülhetett gyermeket, de volt egy fiatal egyiptomi szolgálója, Hágár. És 

ebben a vívódásokkal teli élethelyzetben egy tökéletesnek látszó ötlete születik, amivel oda 

is áll férje elé: Kérlek, figyelj rám! Az Örökkévaló nem engedte meg, hogy gyermeket szül-

jek. Tedd meg hát a kedvemért, hogy hálj a szolgálómmal, Hágárral — akkor talán ő majd 

szül neked gyermeket, akit a sajátomnak tekinthetek! 

Sárának ez a lépése három dolgot mutat meg nekünk: 

1. Az elsőről már szóltam: ez a kora, a meddősége, és ebből fakadó szégyene, ami nagyon 

messzinek láttatta számára Isten ígéretének beteljesedését. 

2. Úgy tűnik, hogy Sára nem érezte magáénak Isten ígéretét. Ábrahámhoz szólt az Isten, 

egyedül az ő nevét mondta ki, azt nem tartalmazta az ígéret, hogy kitől kell majd annak a 

gyermeknek születnie. Nem azt mondta Isten, hogy: Ábrahám nem Eliézer örököl utánad! 

A saját fiad, aki tőled és Sárától származik — ő lesz az örökösöd! Sára tehát nem látja benne 

magát az Ábrahám által kapott ígéretben. 

3. Sára annyira szerette a férjét, hogy kész volt bármilyen áldozatot meghozni érte. Kész 

volt feláldozni férjével való kapcsolatát és átengedni őt a szolgálójának. Még ha ezzel azt is 

kockáztatta, hogy emiatt még nyilvánvalóbbá válik meddőségének szégyene. Igaz, részben 

meg is oldja ezt a problémáját, hiszen a szolgáló gyermekére a saját gyermekeként is tekint-

hetett. 

Mindezek ismerete jobban segít megérteni Sárát! Egy olyan nő van előttünk, aki keserűsé-

gére és hitbeli bizonytalanságára egy rossz választ talál. Nem imádkozik, nem áll Isten elé, 

vagy ha meg is teszi, mégis a maga érzései viszik előre. Fölösleges áldozatra készül, amit 

nem kért és nem vár tőle Isten. 

4. 

Nem szabad tehát pálcát törnünk Sára fölött, és közben nem menthetjük föl Ábrahámot. 

Mert amikor Sára elé állt az ötlettel, legyen Hágár a szolgáló az ígéret beteljesítésének esz-

köze, akkor simán mondhatta volna: Drágám! Ha Isten ezt akarná, akkor ezt mondta volna! 

Vagy szabad azt gondolnunk, hogy Isten ennyire béna lenne, hogy nem gondolt erre a nyil-

vánvaló és kézenfekvő megoldásra?  

Ábrahám ehelyett hallgatott, az eredeti szöveg szerint: engedelmeskedett, a felesége szavá-

nak. Nem vállalta föl az Istentől ráruházott felelősséget, nem viselkedik férfiként, nem vi-

selkedik családja pásztoraként és papjaként. Ha úgy viselkedett volna, akkor inkább szere-

tettel emlékezteti feleségét arra, amit az Úr ígért mindkettőjüknek. De nem szólal meg, nem 

tiltakozik, nem érvel Isten ígérete mellett, ehelyett ő is okoskodni kezd! Talán mert neki is 

tetszik az ötlet. Elvégre is valóban Isten nem mondta el, hogy teljesedik be az ígéret. Nem 

mondta azt, hogy ők emberek nem lehetnének tevőlegesen részesei az ígéret beteljesítésé-

nek. 
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ÉS Sára sem egy olyan dolgot javasol, ami elfogadhatatlan. Abban a korban ugyanis, telje-

sen természetes volt ez a megoldás, és két évezreden keresztül gyakorolták is. Megtalálható 

ez Hammurabi törvénykönyvében (146. bekezdés), egy núzi szövegben, egy régi asszír há-

zassági szerződésben és más ókori szövegrész is megemlíti. A jól bevált törvény szerint a 

meddő feleség odaadhatta a szolgálóját férjének, hogy az helyettes módon gyermeket szül-

hessen neki. Az ilyen kapcsolatból született fiúra a sajátjaként tekinthetett, az férjének örö-

kösévé lett, kivéve, ha később maga is fiút szült. Mindenki más is így csinálja! – gondolhatta 

Ábrahám is. 

Az ember – és ez alól a hívő ember sem kivétel – ha lehet, akkor a könnyebb ellenállás 

irányába megy. Mert mindig kínálkozik egy könnyebb út, egy jobbnak látszó lehetőség arra, 

hogy problémáinkat a lehető leggyorsabban, a lehető legkisebb erőfeszítés és szenvedés 

árán megoldjuk. Az, amit Ábrahám és Sára tenni készülnek nem volt erkölcstelen. Abban 

korban, ahogyan hallottuk is, nagyon is elfogadott eljárás volt egy meddő házasságban. De 

vajon mennyire tetszik az Istennek, amikor ez a mondat hagyja el egy hívő ember száját: 

„De hát mindenki más is így és ezt csinálja.”. Vajon ez akkor mindenre feljogosít minket?  

5. 

Láthattuk tehát, hogy sem Abrahám, sem Sára nem gondol Istenre életének és házasságá-

nak ebben a döntő pillanatában, hanem inkább mennek a maguk feje után! Úgy határoz-

nak, hogy egy kicsit besegítenek Istennek, és ezzel meggyorsítják az ígéret beteljesedését. 

Közben még fel is mentik magukat: hiszen nincsen abban semmi törvénytelen, amit tesz-

nek, így szokták más hasonló helyzetben lévő ember is, és egyébként is a cél a fontos nem 

az eszköz, ami odáig juttat. 

Először úgy tűnik, hogy a dolgok jól működnek. Minden a terv szerint alakul. De, az ember 

valahogyan sohasem számol az engedetlenség mellékhatásaival. Mert a bűn és az engedet-

lenség nem olyan, mint a gyógyszer, aminek kockázatairól és mellékhatásairól a kezelőor-

vos, a gyógyszerész, vagy a dobozban található leírás előre tájékoztat. A bűn kockázatait és 

mellékhatásait csak annak elkövetése után tapasztalja meg az ember. 

A szolgáló: Hágár teherbe esik. Ez annyira szemtelenné teszi, hogy többé semmire sem 

becsüli Sárát. Mindez érthetően nem esik jól Sárának, hiszen mégis csak ő Abrahám törvé-

nyes felesége. A két nő közötti konfliktus alakul, amiből a férj sem maradhat ki.  

Ezek a Ábrahám és Sára tettének mellékhatásai! Mert egyetlen rossz döntés is olyan lavinát 

indíthat el, ami könyörtelenül maga alá temet mindent: családi békét, szeretetet, biztonsá-

got. Félelmetes, hogy egyetlen rossz lépés is mennyire összekuszálhatja az életünket. Lát-

tam már így zátonyra futni boldog életeket, házasságokat. El sem tudom képzelni, hogy 

mennyi élet felett kesereghet ma így az Isten: „Intettelek, mikor még békében éltél, de azt 

mondtad: nem hallgatok rád. Így éltél ifjúságod óta, nem hallgattál szavamra!” (Jer. 

22,21) 

6. 

De van ebből visszaút? Rendbe jöhet egy elrontott élet? Ki lehet bogozni egy emberi élet 

végtelenségig összekuszált szálait? Meggyógyulhat-e egy darabokra hullott, megrendült 

házasság? Vagy valóban nem marad más kiút, csak a „kilépés”, a „lelépés? Mit tegyünk, ha 
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már elindítottuk a lavinát és az nemsokára maga alá temetett bennünket, és mindent, ami 

fontos?  

[1.] Higgyük el azt, hogy minden mélységből van kiút Istennel, mert csak ő képes bennün-

ket teljesen megújítani és meggyógyítani. A Biblia is ezt tanítja: A mi Urunk, Istenünk ir-

galmas és megbocsát. (Dán. 9,9) 

[2.] Merjünk szembe nézni életünk valóságával. Keressük meg, hogy miben voltunk enge-

detlenek, mi vezetett a jelen helyzetig, és tartsunk bűnbánatot. A Biblia is ezt tanítja: „Ha 

megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden 

gonoszságtól.” (1Jn 1,9) 

[3.] Hagyjuk el azt a bűnös utat, amely annyi szomorúságot hozott az életünkbe. Szakítsunk 

bűnös cselekedeteinkkel, amelyek megfosztottak lelkünk békességétől. A Biblia is erre biz-

tat: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja 

el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Is-

tenünkhöz, mert kész megbocsátani.” (Ézs. 55,6-7) 

[4.] Kötelezzük el magunkat Jézus Krisztus követésére és a neki való engedelmességre. A 

Biblia is erre biztat: „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, 

és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a 

kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászol-

jatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg 

magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.” (Jak 4,7-10) 

Gyertek tegyük meg ezt most imádságban is! 


