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Hágárnak

H Í V TA K

Hágár Sárának, egy sivatagban élő hercegnőnek
volt a szolgálója. Sára idős kora ellenére nagyon
szép volt. Népe nomád, vándorló nép volt; sátrakban élték le egész életüket. Ábrahám, Sára férje időről időre újabb legelőt keresett hatalmas nyájának,
s ilyenkor az állatokkal együtt költöztették az ös�szes szolgát és minden vagyontárgyukat is. Ábrahám gazdag ember volt.
De volt egy nagy bánatuk. Sárának nem volt
gyereke, és már kezdett túl idős lenni ahhoz, hogy

teherbe essen. Márpedig Ábrahámnak szüksége
volt egy utódra, aki majd örökli a vagyont és továbbviszi a család nevét.
Ekkor Sárának támadt egy ötlete: „Ábrahám
együtt tölthetne néhány éjszakát a szolgálómmal,
teherbe ejthetné, és így biztosítva lenne az utód.”
(Akkoriban így volt szokás elintézni az ilyen jellegű problémát. Nem voltak meddőségi centrumok,
és nem léteztek hormon-tabletták sem, amik a
meddő nőkön segíthettek volna.)
Így Hágárnak be kellett mennie Ábrahám
sátrába és le kellett feküdnie vele. Nem tudjuk
mennyi ideig tartott (hányszor került rá sor),
amíg teherbe esett, de egyszer elérkezett a
nap, amikor elkezdett láthatóan gömbölyödni a hasa. Szerencsétlen módon Hágár
nagyon büszke lett magára, amiért ennek
a gazdag embernek a fiát hordhatta a szíve
alatt. Úgy érezte, van oka a büszkeségre, hiszen amikor majd gyermeke felnő, ő fogja
örökölni Ábrahám minden vagyonát.
De Sára, akinek az agyából ez az ötlet
eredendően kipattant, nagyon meghara-

„Te vagy az én Istenem, aki látsz engem.
Láttad, milyen durván bánt velem az úrnőm,
láttad, hogy hogyan kényszerítettek, hogy
lefeküdjek egy férfival, és hogy aztán hogyan sértegetett és hogy milyen mérgesen
és irigykedve támadt nekem ennek a férfinak a felesége. De nem vagyok egyedül.
Te velem vagy, és megérted a helyzetemet,
és te mindent jóra fogsz fordítani.”
gudott Hágárra, és nagyon elkeseredett emiatt az
egész helyzet miatt. Nem bírta elviselni, hogy a
szolgálója hordja ki a férjének a gyermekét. Annyira durván kezdett bánni vele, hogy Hágár a sivatagba menekült előle.
Hosszú és kimerítő gyaloglás után végre meglátott egy kutat. Ivott. Teljesen maga alatt volt, nem
tudta, hová menjen. Úgy érezte, hogy mindenféle
szempontból elveszett, mély depresszióba esett,
és fogalma sem volt, hogy most kihez forduljon,
mit csináljon, és egyáltalán, hogyan élje túl ezt az
egészet. És akkor hirtelen Isten angyala jelent meg
neki és megnyugtatta: ő is és a baba is meg fognak
menekülni, nem fognak meghalni, sőt, a fia felnőttként nagy harcos lesz.
Hágár fellélegzett. „Te vagy az én Istenem, aki
látsz engem.” – mondta – „Láttad, milyen durván
bánt velem az úrnőm, láttad, hogy hogyan kény-

A te helyzetedet is látja és teljesen együttérez
veled. Elmondhatod neki szíved legrejtettebb gondolatait is, ő meg fog érteni. Ahogy Hágár megtapasztalta, hogy Isten meghallgatta és azt is, hogy
Ő könyörületes, ugyanúgy te is megtapasztalhatod.
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szerítettek, hogy lefeküdjek egy férfival, és hogy
aztán hogyan sértegetett és hogy milyen mérgesen
és irigykedve támadt nekem ennek a férfinak a felesége. De nem vagyok egyedül. Te velem vagy, és
megérted a helyzetemet, és te mindent jóra fogsz
fordítani.”
Ez a történet a Biblia első könyvében van leírva.
Isten megsegítette Hágárt, ezt a küszködő, magányos egyedülálló anyát. A fia felnőtt, és valóban
erős harcos lett belőle. Izmael lett a neve, ami azt
jelenti: „Isten hall(meghallgat)”. Isten meghallotta
Hágár sírását, látta szomorúságát, és megmutatta
neki szeretetét és kegyelmét.

