
The GOD who sees me

The story of Hagar (Genesis 16-21)



Janji Tuhan kepada Abram

Abram menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan
meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik
itu."
Lagi kata Abram: "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti
menjadi ahli warisku."
Tetapi datanglah firman TUHAN kepadanya, demikian: "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu,
melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu."
Lalu TUHAN membawa Abram ke luar serta berfirman: "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang,
jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya: "Demikianlah banyaknya nanti
keturunanmu." (Kej 15:2-5)



Hagar

Dia adalah seorang Mesir, yang melayani Sarah sebagai budak ketika dia dibawa ke istana Firaun. Dan 
ketika Firaun menyuruh Sarah dan Abraham keluar dari Mesir "dengan semua yang mereka punya, 
termasuk Hagar. (Kej 12:15-20)
Ketika Sarah tidak dapat memiliki anak sendiri, dia memberi tahu Abraham untuk tidur dengan Hagar 
supaya bisa mendapatkan anak dari dia." (Kej. 16: 2) 
Ini adalah tradisi di Timur Kuno dimana anak itu secara hukum akan dianggap sebagai anak Sarah tugas 
Hagar adalah membesarkan anak "Sarah" & sebagai budak dia harus mematuhinya.



Kesalahan Hagar

Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu, bahwa ia 
mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu.
Lalu berkatalah Sarai kepada Abram: "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu; akulah 
yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu, bahwa ia mengandung, ia 
memandang rendah akan aku; TUHAN kiranya yang menjadi Hakim antara aku dan engkau."
Kata Abram kepada Sarai: "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu; perbuatlah kepadanya apa yang 
kaupandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. (Kej 16:4-6)



Perjumpaan dengan Tuhan

Lalu Malaikat TUHAN menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur.
Katanya: "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu?" Jawabnya: "Aku lari meninggalkan Sarai, 
nyonyaku."
Lalu kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah
kekuasaannya."
Lagi kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung
karena banyaknya."
Selanjutnya kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan
menamainya Ismael, sebab TUHAN telah mendengar tentang penindasan atasmu itu.
Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu; tangannya akan melawan tiap-tiap orang 
dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya."
(Kej 16:8-12)



Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu 

dengan sebutan: "Engkaulah El-Roi." Sebab katanya: "Bukankah di sini 

kulihat Dia yang telah melihat aku?"        

(Kej 16:13)
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Hagar kembalilah kepada nyonyanya & membiarkan dirinya ditindas di bawah

kekuasaannya. 

Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai

anak yang dilahirkan Hagar itu Ismael.    

(Kej 16:15)

Ketaatan dalam Iman



Sarah mengusir Hagar

Setelah Sarah melahirkan Ishak, pada waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, 
perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri.
Berkatalah Sara kepada Abraham: "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini 
tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak."
Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada 
Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu 
pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba. (Kej 16:9,10,14)



Hagar berseru kepada Tuhan

Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, 
kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya: "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, 
menangislah ia dengan suara nyaring.
Allah mendengar suara anak itu, lalu Malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, kata-Nya kepadanya: 
"Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari 
tempat ia terbaring.
Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar."
Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur; ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, 
kemudian diberinya anak itu minum.
Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gurun Paran dan menjadi 
seorang pemanah. (Kej 21:15-20)



Apa yang bisa kita pelajari ?

• Dengarkan suara Tuhan berbicara dalam situasi kita.
• Akui kesalahan kita dalam menangani sesuatu yg telah terjadi dalam hidup kita.
• Mengampuni mereka yang menyakiti kita.
• Taati petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita.
• Percayalah bahwa Tuhan yang melihat (El Roi) pasti datang untuk menyelamatkan kita.



Kisah Hagar penuh dengan kebaikan Tuhan dan kita bisa belajar dari cara Tuhan bekerja 
dalam hidup Hagar. Dia bukan siapa-siapa hanya budak asing. Namun Tuhan melihat 
dalam kesusahannya, memenuhi kebutuhannya, dan memberkati anaknya karena dia 

adalah anak Abraham. 
Hagar memberi nama El Roi, yang berarti "Tuhan yang melihat" untuk mengingatkan 
kita bahwa, tidak peduli siapa kita atau di mana kita berada, Tuhan melihat kita dan 
peduli tentang kita. Dia akan menghibur, menyediakan bagi siapa saja yang berpaling 

kepada-Nya, dan selalu menepati janji-Nya.


