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Historien om Hagar er en historie om 

overgrep og utstøtelse. Det er en historie 

som mange kvinner i vår verden har kun-

net identifisere seg med. Og den viser at 

Gud ikke overser den som er blitt offer 

for menneskers uforstand eller ondskap.

Forspillet til historien om Hagar be-

skriver Guds løfte til Abram - senere 

Abraham - om at han skal bli stamfar til 

en ætt så tallrik som stjernene på him-

melen. Løftet ser imidlertid ikke ut til 

å la seg oppfylle. «Sarai, Abrams kone, 

fødte ham ingen barn.» Slik begynner 

søndagens prekentekst.

Det er her Hagar kommer inn i bildet. 

Hun er Sarais slavekvinne. Hun har in-

gen bestemmelsesrett over egen kropp 

eller skjebne. Som en ting gis hun bort 

til sin eierinnes mann. Hun skal stille sin 

kropp til disposisjon. Slik skal Herrens 

løfte bli realisert.

Hagar blir gravid. Men dermed får his-

torien en uventet vending. Gjennom gra-

viditeten økes Hagars status. Sarai føler 

sin posisjon truet. Hun føler at Hagar ser 

ned på henne. Sarais mottrekk er å yd-

myke sin slavekvinne. Det må ha vært en 

uholdbar situasjon som driver den gra-

vide Hagar ut i ørkenen.

Der er hun alene. En person uten po-

sisjon. En som blir oversett og misbrukt. 

Hvem vil sørge over hennes død? Ven-

dingen i historien skjer ved at Herrens 

engel søker henne opp i ødemarken. I 

menneskers øyne er hun uviktig. I Guds 

øyne er hun - som alle oversette og ned-

tråkkede mennesker gjennom historien 

- av uendelig verdi.

I ørkenen får også Hagar løfte om å 

få en stor ætt. Gud skal passe på henne 

og barnet hennes. Det er da hun - som 

den første i Bibelen - setter navn på Gud. 

Jenta som  
gav Gud navn
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For Abraham og 

Sara var barnløs-

heten en katas-

trofe. Også i dag 

fører forgjeves 

venting til store 

lidelser for mange.

– For mange kvinner blir livet 

satt på vent når de ikke blir 

gravide, sier Renate Kurszus, 

som er leder i «Ønskebarn - 

Norsk forening for fertilitet 

og barnløshet». Tidligere 

var dette «Foreningen for 

ufrivillig barnløse».

Renate Kurszus har selv 

vært ufrivillig barnløs, 

men i 2007 ble hun 

mor til to tvillinger fra 

Brasil. Hun bruker 

både egne erfaringer 

og kunnskap som 

kommer fra andre 

barnløse når hun 

forteller hvor-

dan det føles 

ikke å få egne 

barn.

– Å få barn 

er noe ek-

sistensielt. I 

fellesskap 

mellom to 

partnere 

skapes det et 

nytt liv. Når 

noen opplever 

at det forventede 

barnet uteblir, kan 

det for enkelte føre 

til en livskrise, sier Re-

nate Kurszus.

Verdenshistoriens kan-

skje mest kjente barnløse 

par, Abram og kona Sarai 

(som siden ble hetende 

Abraham og Sara), hadde 

ifølge bibelteksten store for-

ventinger om at de skulle få 

en stor skare av etterkommere. 

Men først da Sarai var 90 år 

kom sønnen Isak. Da hadde 

allerede desperasjonen grepet 

henne så hardt at hun kom-

manderte mannen sin til å få 

barn med en av slavekvinnene.

– Å være barnløs i det gam-

meltestamentlige Israel var 

en katastrofe. Generelt ble 

barn sett på som et uttrykk 

for Guds velsignelse, samtidig 

som egne barn ga trygghet for 

omsorg i alderdommen, sier 

professor Knut Holter ved 

Misjonshøgskolen.

– Men for Abraham og Sara 

var katastrofen i barnløsheten 

enda større. Abraham hadde 

Guds løfte på at han skulle bli 

stamfar for talløse etterkom-

mere.

– Hva forteller det oss at bibel-

tekstene forteller at Sara var 90 

da hun fødte sønnen Isak?

– Det er et uttrykk for at 

graviditeten skjedde etter en 

guddommelig inngripen. At 

hun blir gitt en så høy alder 

i bibeltekstene, forteller at 

dette var en graviditet som var 

helt spesiell, sier Holter.

Sorg. Tone Bråten har erfart 

hvordan det er ikke å få barn. 

Fire ganger var hun gjennom 

prøverørsbehandling. Da det 

først lyktes, ble hun like godt 

mor til tvillinger.

– Når man ønsker seg barn, 

men ikke blir gravid, opplever 

man sorg. Det er en tung pro-

sess. Det er heller ikke mulig å 

si hvor lenge sorgprosessen vil 

vare, for det er jo ikke sikkert 

at man noen gang blir gravid, 

sier Bråten, som de siste årene 

har drevet med veiledning og 

terapi til ufrivillig barnløse.

Renate Kurszus i foreningen 

Ønskebarn er opptatt av å 

få fram at de aller fleste som 

ønsker seg barn, faktisk får sitt 

Desperat uten voksende mage

FØR 
SØNDAGEN
Hver uke lager 
vi journalistikk 
med utgangs-
punkt i et 
tema eller ord 
fra søn-dagens 
 bibeltekst. 
Denne uken 
ser vi på barn-
løshet før og 
nå.

For Abraham og Sara 
var katastrofen i barn-
løsheten enda større 
enn den er for oss i 
dag. Men for dem som 
ønsker seg barn og ikke 
får det, oppleves det 
som en stor sorg. Og 
det kan også tære på 
parforholdet.
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