
 

አጋር 

 አጋር የአብርሃም ሚስት የሳራይ (ሳራ) አገልጋይ ነበረች። እግዚአብሔር ለአብርሃም ቤተሰብ እንደሚሰጠው 
ቃል ገብቶለት ነበር። ሆኖም እርሱና ሚስቱ ገና ልጅ አልነበራቸውም። ሳራ ልጅ የመውለድ ተሰፋዋ 
ከመነመነባት በኋላ ባሏ አብርሃም አጋርን እንደሁለተኛ ሚስቱ አድርጎ እንዲወስዳት አግባባችው።  ከጥቂት 
ጊዜ በኋላም አጋር ልጅ እንደፀነሰች አወቀች። ሆኖም ለዚያ ቤተሰብ ይህ የፈንጠዚያ ምክንያት አልነበረም። 
በሁለቱ ሴቶች መካከል መቀናናት ተጀመረ።  አጋር ሳራን መናቅ ጀመረች፤ ሳራ ደግሞ አጋር ተመርራ  ከቤቷ 
እንድትወጣ ድረስ ታሰቃያት ጀመር።   

 
 በዚህ ምክንያትም ወደምድረ በዳ ተሰደደች። በዚያም በአንድ የውኃ ምንጭ አጠገብ እግዚአብሔር ተገናኛት። 

እግዚአብሔርም ተናገራት። እዚያ ምን እንደምታደርግም ጠየቃት።  ከእመቤቷ እየሸሸች እንደሆነ 
ስትነግረውም  ወደሳራ ተመልሳ እንድትሄድና እንድትገዛላት ነገራት። ልጇንም እስማኤል ብላ እንድትሰየመው 
ነገራት። የምትወልደው ልጅ እስማኤልም ምን አይነት ሰው እንደሚሆን ጨምሮ ነገራት። “እስማኤል እንደ 
ዱር አውሬ ይሆናል። እጁንም በሁሉ ሰው ላይ በጠላትነት ያነሳል። የሁሉ ሰው እጅም በእርሱ ላይ 
ይበረታበታል። አኗኗሩም በወንድሞቹ መካከል ይሆናል፣” አላት።  
 

 አጋርም፣ “አንተ የምታይ አምላክ ነህ፣” አለች። ይህንንም ያለችበት ምክንያት እግዚአብሔር አበሳዋን አይቶ 
ስለራራላት ነበር።  ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኙበት ምንጭም፣ “እኔን ያየኝ የሕያው እግዚአብሔር ምንጭ፣” 
ተብሎ ይጠራል።  

 



 እግዚአብሔር እንዳዘዛትም ወደ እመቤቷ ወደሳራ ቤት ተመለሰች። ወራቷ ሲደርስም ወንድ ልጅ ወለደች። 
በዚያን ጊዜ አብርሃም የ86 ዓመት ሰው ነበር። ሕፃኑ አደገ። በእነኝህ ወራትም አብርሃም እስማኤል ወራሹ 
እንደሚሆን ያስብ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደገና ተገለጠለትና ሚስቱ ሳራ ልጅ እንደምትወልድ 
ነገረው። ያ የሚወለደው ልጅም ይስሐቅ ሲሆን በእርሱ በኩል እግዚአብሔር እንደሚባርከው ነገረው። 
አብርሃም ስለእስማኤል እግዚአብሔርን ለመነው። እግዚአብሔርም እስማኤል ታላቅ ሰው እንደሚሆን 
ነገረው። ሆኖም እርሱ የተስፋው ልጅ እንዳልሆነ አስገነዘበው። የእስማኤል ቤተሰብ ታላቅ ሕዝብ 
እንደሚሆንና አስራ ሁለት ገዢ የሚሆኑ ልጆች እንደሚኖሩት ነገረው።  

 
 ከይስሐቅ መወለድ በኋላ ደግሞ በሳራና በአጋር መካከል ሁኔታዎች እየተባባሱ መጡ። አንድ ቀን ሳራ 

እስማኤል የፌዝ ሳቅ ሲስቅ ተመለከተች። ስለዚህም በጣም ተቆጣች። አብርሃምንም እስማኤልንና እናቱን 
አጋርን እንዲያሰናብታቸው ጠየቀቸው። እስማኤል ልጁ ስለነበርም አብርሃም እጅግ አዘነ። እግዚአብሔርም  
ሚስቱን ሳራን እንዲሰማና እንዳለችውም እንዲያደርግ አብርሃምን አዘዘው። የሚመገቡትን ምግብና ውሃ 
ከሰጣቸው በኋላም አጋርንና ልጇን እስማኤልን አሰናበታቸው። የያዘችው ውሃ እንዳለቀም በአንድ ዛፍ ስር 
ልጇን አስቀመጠችው። ከዚያም እርሷም ትንሽ ራቅ ብላ ተቀመጠች። በውሃ ጥም እርሷም ልጇም 
እንደሚሞቱ አሰበች።  

 
 እግዚአብሔር ግን የሕፃኑን ጩኸት ሰማ። የእግዚአብሔር መልአክም ሁሉ ደህና እንደሚሆን አረጋገጠላት። 

እስማኤልም በውሃ ጥም ምክንያት እንደማይሞትና ታላቅ ሕዝብ እንደሚሆን ነገራት።  ቀና ብላ 
ስትመለከትም የውሃ ምንጭ አየች። ከዚያም ከምንጩ እርሷም ልጇም ውሃ ጠጥተው በሕይወት ኖሩ።  

 
 እስማኤል አደገ። የእርሱ ዝርያዎችም ታላቅ ሕዝብ ሆኑ። ቀስተኛም ሆነ። ለአቅመ አዳም ሲደርስም እናትዬው 

ከገዛ አገሯ ከግብፅ ምድር ሚስት የምትሆነው ሴት መረጠችለት።  
 ስለእስማኤል ዝርያዎች ታሪክ እንደገና የምናነበው በዮሴፍ ታሪክ ውስጥ ነው። ዮሴፍን ወደግብፅ ይዘውት 

የሄዱት እስማኤላውያን ነጋዴዎች ነበሩ። “…እነሆም የእስማኤላውያን ነገዶች ወደ ግብፅ ለመውረድ ከገለዓድ 
መጡ፤ ግመሎቻቸውም ሽቱና በለሳን ከርቤም ተጭነው ነበር።”  (ዘፍጥረት ምዕራፍ 37፡25) 

 
 በአዲስ ኪዳን ጳውሎስ ሁለቱን ሴቶች ሳራንና አጋርን በመጠቀም እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ስለሚገባው 

ቃልኪዳን አስተምሯል። (ገላትያ ምዕራፍ 4፡21 – 31) 
 
ስለኣጋር በዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ውስጥ ማንበብ ይቻለል። 

 
 

http://gardenofpraise.com 
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