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„Hagar bola služobnicou púštnej princeznej,
ktorá sa volala Sára. Sára, hoci už mala svoj vek,
bola ešte vždy prekrásnou ženou. Pochádzala z nomádskeho (kočovného) kmeňa, ktorý žil
v stanoch na púšti. Jej manžel Abrahám vodil
púšťou z miesta na miesto celý kmeň, služobníkov, stáda aj všetko, čo im patrilo za potravou a
za vodou. Bol to veľmi zámožný človek. V živote

Abraháma a Sáry bola však jedna veľmi smutná
vec – Sára nemohla mať deti a blížila sa k veku,
keď už deti nikdy nebude môcť počať. Lenže Abrahám potreboval potomka, ktorému by zveril
rodinné bohatstvo a ktorý by bol pokračovateľom
rodu a dedičom jeho mena.
A tak raz Sára prišla s myšlienkou: „Nech si
Abrahám vezme na noc k sebe moju slúžku a tak
získa dediča.“ (Bol to obvyklý spôsob, akým sa takéto problémy v tej dobe riešili. Neboli žiadne
kliniky na umelé oplodnenie, ani nedisponovali hormónmi na liečenie ženskej neplodnosti…) Takže Hagar musela stráviť noc v
Abrahámovom stane a mať s ním sex.
Nevieme, koľkokrát to musela urobiť,
aby otehotnela. Ale raz si všetci všimli,
ako jej začalo rásť bruško. Hagar však nanešťastie spyšnela – práve preto, že nosila
dieťa tohto bohatého muža. Keď vyrastie,
všetko zdedí…

„Ty si Boh, ktorý ma vidí. Videl si, ako
hrozne so mnou moja pani zaobchádzala,
ako som bola nútená spať s jej mužom
a ako ma potom tá nahnevaná a závistlivá
žena zraňovala a ponižovala.
Nie som opustená. Ty si so mnou a chápeš
moju situáciu a ty dovedieš všetko do
dobrého konca.“

Sáru, ktorá to celé kedysi vymyslela to začalo
hnevať a bola veľmi nešťastná. Nedokázala sa pozerať na to, ako táto slúžka nosí dieťa jej vlastného
manžela. Začala sa ku Hagar správať tak zle, že
Hagar radšej ušla do púšte.
Keď už bola veľmi ďaleko na úteku, takmer
od smädu zomrela aj s chlapcom, ale zrazu našla studňu, z ktorej sa napili a zachránili sa. V tej
chvíli však bola nesmierne smutná a nevedela,
kam sa podieť. Bola stratená, depresívna, nemala
sa na koho obrátiť, nevedela čo robiť, ani ako prežiť. V tejto situácii sa jej zjavil Boží anjel a uistil ju,
že ona ani jej dieťa nezomrú, bude sa im dariť a
z chlapca vyrastie mocný bojovník. Hagar to skutočne upokojilo a spoľahla sa na Boha. Povedala
mu: „Ty si Boh, ktorý ma vidí. Videl si, ako hrozne
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so mnou moja pani zaobchádzala, ako som bola
nútená spať s jej mužom a ako ma potom tá nahnevaná a závistlivá žena zraňovala a ponižovala.
Nie som opustená. Ty si so mnou a chápeš moju
situáciu a ty dovedieš všetko do dobrého konca.“
Tento príbeh je zapísaný v prvých kapitolách
Biblie. Boh Hagar, trápiacej sa a osamelej slobodnej matke pomohol. Jej syn skutočne vyrástol na
mocného bojovníka. Nazvala ho Izmael, čo znamená „Boh počuje“. On totiž počul plač a trápenie
Hagar, videl jej opustenosť a smútok a prejavil jej
svoju lásku a milosrdenstvo.
Boh rovnako dobre vidí aj tvoju situáciu a hlboko s tebou cíti. Môžeš sa mu zveriť so svojimi
najhlbšími potrebami. Hagar na vlastnej koži
zažila, že Boh počuje, vidí a je milosrdný – a to
isté môžeš zažiť aj TY. Dáš mu možnosť, aby Ti
to prejavil?

